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Anotace  

     Výzkum je zaměřen na analýzu způsobu zobrazování mládeže ve fotografiích v časopise 

Mladý svět v období let 1959 až 1989 s cílem zjistit, zda a jak se tento způsob měnil 

v závislosti na proměně diskurzivních praktik a sociokulturních praktik. Snahou je tak odhalit, 

jak se diskurz novinářských fotografií prolínal s diskurzem o mládeži v Československu v 

období socialismu. Konkrétním cílem práce je analyzovat fotografie na titulních stranách 

Mladého světa zobrazující československou mládež s ohledem na zpravodajské hodnoty 

fotografií a s ohledem na ideologické vzkazy, které prostředkují. K analýze fotografií byly 

využity smíšené metody. Pro zjištění hlavních zpravodajských hodnot fotografií byla 

aplikována kvantitativní obsahová analýza, pro odhalení ideologických vzkazů fotografií byla 

aplikována sociálně sémiotická analýza a pro rozšíření základny dobového kontextuálního 

rámce byla využita metoda orální historie. Výzkumná část je s ohledem na změny 

v institucionálním a sociokulturním kontextu rozčleněna na tři časové etapy: období 

šedesátých let (leden 1959 až prosinec 1967), období pražského jara a krátce po okupaci 

vojsky Varšavské smlouvy (leden 1968 až březen 1969) a období normalizace (duben 1969 až 

prosinec 1989). 

 

Klíčová slova 

Mladý svět, socialismus, fotografie, mládež, sociální sémiotika. 

 

 



Abstract 

     The aim of this study is to analyze the way youth was visually represented in the 

photographs in Mladý svět magazine and to find out whether and how this representation has 

changed during the period from 1959 to 1989 depending on the changes of discourse practices 

and socio-cultural practices. The study also aims to uncover how the discourse of news 

photographs has mingled with the discourse on youth in socialist Czechoslovakia. The 

specific objective of this research is to analyze the photographs of Czechoslovak youth on the 

front pages of the magazine with focus on the news values and the ideological messages they 

mediate. For the analysis of photographs were used mixed methods. Quantitative content 

analysis was applied to determine the news values, social semiotic analysis was applied to 

identify the ideological messages and oral history method was used for the extension of the 

contextual framework. The research part is divided into three periods of time with respect to 

changes in the wider socio-cultural context: the 1960s (January 1959 to December 1967), the 

period of the Prague Spring and shortly after the occupation by the Warsaw Pact troops  

(January 1968 to March 1969), and the period of „normalization“ (April 1969 to December 

1989). 
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Úvod 

     Výchozím problémem této disertační práce je způsob prolínání diskurzu novinářských 

fotografií s diskurzem o mládeži v časopise Mladý svět v období socialismu 

v Československu. Smyslem výzkumu je odhalit způsob zobrazování mládeže ve fotografiích 

v Mladém světě a zjistit, zda a jak se tento způsob v období let 1959 až 1989 proměnil 

v závislosti na proměně diskurzivních praktik (způsobu produkce a užití fotografií) a 

sociokulturních praktik (mediálního systému, konkrétního společenského dění a širšího 

společenského kontextu). Konkrétním cílem práce je analyzovat fotografie na titulních 

stranách Mladého světa zobrazující československou mládež se zaměřením na zpravodajské 

hodnoty a ideologické vzkazy, které prostředkují. Na příkladu interpretace vybraných 

fotografií je současně cílem ukázat, jakým způsobem docházelo prostřednictvím fotografií 

zobrazujících mládež k „souboji“ o ideologickou moc mezi komunistickou ideologií na jedné 

straně a alternativními ideologiemi na druhé straně. Primárním záměrem práce není provést 

historický výzkum o československé mládeži v období socialismu na příkladu fotografií ve 

vybraném časopise. Spíše je záměrem poukázat na složitost možného přístupu k historické 

skutečnosti prostřednictvím dobových novinářských fotografií a na relativitu poznání této 

skutečnosti.  

     V textu je nejprve teoreticky ukotvena problematika fotografického obrazu jako média 

prostředkujícího realitu vnějšího světa, dále je představeno metodologické východisko 

výzkumu zohledňující postmoderní přístupy k analýze obrazů a konečně je věnována 

pozornost historickému kontextu a samotné interpretaci fotografií. Koncepty vztahující se 

k fotografickému obrazu jsou v textu uspořádány do kapitol tak, aby pokud možno 

chronologicky reflektovaly vývoj klíčových teoretických přístupů. Smyslem tohoto šířeji 

pojatého teoretického přehledu je nastínit myšlenkové zdroje současného uvažování o 

fotografii, které se vztahují k problematice objektivity fotografického obrazu a jeho 

možnostem a omezením zprostředkovat realitu, k produkci významu prostřednictvím 

fotografie, ke vztahu a rozdílnostem mezi povahou fotografického obrazu a psaného textu, ke 

způsobům vidění, čtení a interpretace obrazů a rovněž k otázce vztahu mezi fotografickým 

obrazem a zpravodajskými hodnotami a ideologiemi. Jsou představena vizuální studia jako 

postmoderní disciplína zabývající se vizuální kulturou a je nastíněn jejich přínos i diskutované 

nedostatky v rámci společenskovědního výzkumu. Teoretickou část práce uzavírá pojednání o 

fotografii jako specifickém historickém prameni. Celé toto teoretické vymezení problému 

představuje poznatky o fotografickém obrazu v interdisciplinární perspektivě. V rámci každé 
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kapitoly jsou uvedeny různé pohledy teoretiků s různým oborovým zázemím. Pozornost je 

zde soustředěna zejména na vývoj myšlení o fotografii od strukturalistického 

k poststrukturalistickému pohledu.  

     Interdisciplinární přístup je v návaznosti na část teoretickou zvolen i v metodologické části 

práce. Zde jsou nejprve představeny multimodalita a sociální sémiotika jako metodologická 

východiska výzkumu, poté jsou představeny obecné metody výzkumu a konečně je zde 

uvedena metodika výzkumu včetně výzkumných otázek a hypotéz. K analýze fotografií byly 

využity smíšené metody. Pro zjištění hlavních zpravodajských hodnot fotografií byla 

aplikována kvantitativní obsahová analýza, pro odhalení ideologických vzkazů fotografií byla 

aplikována sociálně sémiotická analýza a pro rozšíření základny dobového kontextuálního 

rámce byla využita metoda orální historie. Výzkumná část práce je s ohledem na změny 

v širším dobovém kontextu rozčleněna na tři časové etapy: období šedesátých let (leden 1959 

až prosinec 1967), období pražského jara a krátce po okupaci (leden 1968 až březen 1969) a 

období normalizace (duben 1969 až prosinec 1989). Kromě širšího sociokulturního kontextu 

je v každé z těchto tří částí věnována pozornost časopisu Mladý svět, jsou představeni 

významní fotografové, kteří v dané době s redakcí časopisu spolupracovali, a je zde uveden 

rozbor rozhovorů s některými z nich. Dále je v každé části věnován prostor dobovému stavu 

fotožurnalismu, problematice mládeže a interpretaci fotografií zobrazujících mládež, 

publikovaných na titulních stranách Mladého světa v daném období. V závěru výzkumné části 

jsou výsledky analýzy fotografií ze všech tří sledovaných období shrnuty. 
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1. Teoretická část 

     V teoretické části práce jsou představeny pojmy a koncepty, jež se pro interpretaci 

historických fotografií se zaměřením na zpravodajské hodnoty a ideologické vzkazy, které 

prostředkují, jeví jako klíčové. Na vybraných konceptech je snahou ukázat, jakým způsobem 

se teoretické myšlení o fotografickém obrazu vyvíjelo v průběhu druhé poloviny 20. století, 

jaký je současný stav poznání a jak je vnímána role fotografie v historickém výzkumu. 

Smyslem této části práce je ukázat na možné přínosy interdisciplinární teoretické perspektivy 

v případě výzkumu historických (analogových) fotografií. Kapitola 1.1 se zabývá kombinací 

pozitivistické a interpretativní epistemologie jako možného výchozího teoretického přístupu 

k vědění a poznání v rámci společenskovědního výzkumu. V kapitole 1.2 jsou představeny 

koncepty zabývající se ontologií fotografického obrazu, významem fotografického obrazu, 

vztahem a odlišnostmi mezi fotografickým obrazem a textem, způsobem čtení fotografického 

obrazu, vztahem mezi fotografickým obrazem a zpravodajskými hodnotami a konečně 

vztahem mezi fotografickým obrazem ideologiemi, které prostředkuje. Tyto teoretické 

pohledy jsou v textu řazeny více méně chronologicky, především s ohledem na vývoj myšlení 

od strukturalismu k poststrukturalismu. V kapitole 1.3 je věnována pozornost vizuálním 

studiím a tzv. obratu k obrazu ve společenských vědách, který předznamenal vznik vizuálních 

studií jako současného interdisciplinárního přístupu k vizuální kultuře. Kapitola 1.4 shrnuje 

současné poznatky o fotografii jako potenciálním historickém prameni a naznačuje možnosti 

prolnutí přístupu vizuálních studií s přístupem historiografickým. 

 

1.1 Epistemologie výzkumu 

     Společenské vědy lze charakterizovat tím, že v nich jde o vysvětlení či objasnění 

zákonitostí, struktur a pojetí, které reprezentují svět a lidský život tak, že umožňují chápat 

tento svět jako smysluplný (jako svět hodnot, pravidel a institucí) a lidský život jako cestu 

tímto světem hodnot, pravidel a institucí, který má určitý smysl (Slouková 2017). Obecným 

cílem této disertační práce je vysvětlit a porozumět tomu, jakým způsobem je svět vizuálně 

reprezentován a konstruován prostřednictvím historických novinářských fotografií. Z důvodu 

zaměření práce na zpravodajské hodnoty a ideologické vzkazy jako součásti diskurzu 

novinářských fotografií (tedy na jeho zjevnou i latentní strukturu) a s ohledem na 

interdisciplinaritu výzkumu je epistemologická základna výzkumu pojata jako kombinace 
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pozitivistického a interpretativního přístupu
1
. Protože stěžejním záměrem práce je nahlédnout 

latentní ideologickou strukturu diskurzu, je zde více pozornosti věnováno právě 

interpretativismu. 

      Zatímco pozitivistická epistemologie je charakterizována deduktivním přístupem, 

realistickou ontologií a zájmem o objektivní poznání s cílem vysvětlit pomocí statistického 

měření, proč a jak se věci dějí, interpretativní epistemologie je charakterizována induktivním 

přístupem, subjektivistickou ontologií a hledáním subjektivního poznání s cílem porozumět 

pomocí analytických přístupů tomu, jakým způsobem a proč se věci dějí. V rámci 

interpretativní epistemologie se lze zabývat otázkou pravdivosti světa pouze s vědomím toho, 

že pravda je velmi komplexní entitou, že porozumění je limitováno individuální interpretací 

významů, motivací a hodnot a že interpretace je vždy situována historicky a kulturně 

(Creswell 2003). Jinými slovy, interpretativní epistemologie odmítá názor, že existuje 

objektivní realita vnějšího světa, která může být odhalena. Spíše předpokládá, že pravda a 

význam jsou interpretovány a konstruovány bez přímého propojení mysli člověka se světem, 

tedy vždy zprostředkovány. Různí lidé tak mohou interpretovat významy různými způsoby v 

odlišných dobách a kulturách, a to i ve vztahu ke stejnému fenoménu (Crotty 1998).  

     Hlavní linii teoretické základny tohoto výzkumu tvoří konstruktivismus a 

poststrukturalismus. Komunikace je  obecně v rámci konstruktivistického paradigmatu 

chápána jako proces sociální konstrukce. Konstruktivistické paradigma lze charakterizovat 

dvěma základními aspekty: za prvé, konstruktivisté věří, že pojetí reality je lokální a 

specifické a liší se mezi sociálními skupinami i mezi jednotlivci. Za druhé, realita je podle 

nich aktivně konstruována a nikdy ji nelze zcela poznat. To, jakým způsobem je tedy realita 

konstituována, závisí na konkrétním aktérovi a jeho hodnotách. Utváření významů je pak 

procesem připisování určitých významů konstrukcím ve vztahu k lokální realitě aktéra, která 

je formována jejím sociálním a kulturním kontextem, a tato lokální realita současně utváří 

způsob, jakým je nějaký fenomén interpretován (Guba a Lincoln 1994). Fotografii lze potom 

nahlížet jako médium prostředkující významy vždy v rámci určitého sociálního a kulturního 

kontextu, jenž formuje jednak lokální realitu aktérů, kteří jsou zapojeni do procesu produkce a 

užití této fotografie, a jednak lokální realitu diváků, kteří ve vztahu k této realitě fotografii 

interpretují. Představitelé poststrukturalismu zastávají v tomto ohledu stejné stanovisko jako 

                                                           
1
 S ohledem na interdisciplinaritu výzkumu zde bylo rovněž možné zvolit pragmatismus jako paradigma pro 

smíšené metody. Vzhledem k otázkám výzkumu a teoretickému ukotvení mediálních studií však byla zvolena 
právě kombinace pozitivismu a interpretativismu jako epistemologické východisko výzkumu. Více o 
pragmatismu jako filosofické základně pro výzkumy využívající smíšené metody viz např. Biesta (2010). 
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konstruktivisté, když tvrdí, že interpretace latentních struktur určitého jevu jsou ovlivněné 

historickým a kulturním kontextem tohoto jevu. Porozumět významu fotografie pak znamená 

interpretovat latentní strukturu fotografického obrazu s ohledem na specifický kontext a 

systém vědění doby, ve které byl tento obraz vytvořen a šířen.  

 

1.2 Fotografický obraz 

     Fotografie představuje nejen prostředek poznání života společnosti, ale sama může být 

svébytným předmětem poznání (Sztompka 2007, s. 8). Při zkoumání způsobu zobrazování 

mládeže ve fotografiích v časopise Mladý svět je tak podstatné zabývat se samotným 

fotografickým obrazem jako médiem prostředkujícím realitu vnějšího světa. Pokud je 

smyslem této práce odhalit latentní významy, které fotografie nesou, pak je rovněž důležité 

zaměřit se na samotné pojetí významu fotografického obrazu. Pro porozumění tomu, v čem je 

podstata fotografické reprezentace vnějšího světa specifická a jakého charakteru může 

nabývat vztah mezi fotografií a textem, je zde pojednáno o rozdílných aspektech 

fotografického obrazu a textu a o možné typologii vztahů mezi nimi. Protože cílem práce je 

dále interpretovat fotografické obrazy, zaměřuje se text rovněž na procesy související s 

přístupem diváka k fotografickému obrazu: čtení, interpretace, analýza a způsob vidění. Tento 

výzkum se zaměřuje na odhalení zpravodajských hodnot a ideologických vzkazů, které 

fotografie zobrazující mládež prostředkují. Samostatné podkapitoly jsou zde proto věnovány 

vztahu fotografického obrazu ke zpravodajským hodnotám a k ideologiím. 

 

1.2.1 Ontologie fotografického obrazu 

     Mýtus fotografické pravdy tkví v tom, že fotografie bývá viděna jako přímé zobrazení 

reality, jako nezprostředkovaná kopie skutečného světa. Ve snaze pochopit vztah 

fotografického obrazu k realitě, pravdě a objektivitě je nutné podívat se na společenský, 

kulturní a politický kontext, ve kterém klasická analogová fotografie vznikala a šířila se
2
. 

Koncept vztahu fotografického obrazu k realitě, který popsal ve třicátých letech 20. století 

Walter Benjamin, se v tomto ohledu stal pro mnohé teoretiky fotografie inspirací. Benjamin 

(1979) poukázal na ontologickou odlišnost mezi výtvarným dílem a fotografií. Zatímco malíř 

                                                           
2
 Samotný pojem „fotografie“ vznikl složením řeckých slov fos (světlo) a grafein (psát). 
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podle něj stojí při utváření obrazu vpovzdálí, fotograf vstupuje do samotné „látky“ situace, 

kterou snímá. Fotografie se proto divákovi může jevit jako pravdivější, protože fotograf se 

díky fotoaparátu stal intenzivněji součástí reality. Výtvarný obraz a fotografický obraz lze 

tedy podle Benjamina vnímat jako dva velmi rozdílné způsoby vizualizace. V šedesátých 

letech 20. století se ontologií fotografického obrazu zabýval francouzský filmový kritik André 

Bazin (2004). V jeho pojetí osvobodila fotografie výtvarné umění od potřeby napodobovat 

realitu a stala se ve své době objevem, který naplnil všeobecnou touhu po realismu. Bazin 

navázal na myšlenku Benjamina v tom, že navzdory námitkám kritického ducha podle něj 

divák v případě fotografie věří v existenci znázorňovaného objektu, který je zpřítomněn 

v čase i prostoru. Vztah mezi existencí fotografovaného objektu a existencí fotografického 

obrazu lze takto chápat jako otisk prstu. Rozumové rozlišování mezi zobrazovaným světem a 

světem reálným se pak začíná stírat a na straně diváka může podle Bazina docházet k tomu, že 

obraz je vnímán jako objekt a objekt jako obraz.  Historik fotografie Helmut Gernsheim 

(1971) však upozornil na to, že fotografický obraz se od fotografované skutečnosti liší už tím, 

že je pouze dvojrozměrným zobrazením trojrozměrného prostoru. Takový obraz potom podle 

něj dále poskytuje velmi široké pole pro nejrůznější úpravy a manipulace fotografií, od zásahů 

technického rázu po promyšlené manipulace s obsahem fotografického obrazu. Jak tvrdí 

Gernsheim, fotografové měli možnost upravovat fotografické obrazy a zkreslovat realitu již 

od samotného vynálezu fotografie. 

     Otázkou, do jaké míry lze prostřednictvím fotografického obrazu poznat realitu vnějšího 

světa, se v sedmdesátých letech 20. století zabýval britský kritik John Berger (2004).  

Relativitu tohoto poznání vysvětloval tím, že vypodobněné události na fotografii jsou samy o 

sobě chápány podle toho, co o nich divák ví ještě před jejím zhlédnutím. Jakou má fotografie 

účinnost potom závisí na tom, do jaké míry zvolený okamžik, který zaznamenává, obsahuje 

množství všeobecně platné pravdy. Tato pravda ale podle Bergera nikdy nemůže být nezávislá 

na divákovi, a každá fotografie je tak spíše prostředkem k prověření, potvrzení a konstruování 

celkového náhledu na realitu. Možnosti zjištění ontologické povahy fotografického média 

dále popsal německý kulturní teoretik Siegfried Kracauer (2004). Kracauer tvrdil, že ve 

fotografii nelze dosáhnout objektivity ve smyslu realistického manifestu, protože fotograf vidí 

věci vždy „vlastní duší“. Fotografova selektivita při fotografování má tak blíže spíš k empatii, 

kterou se snaží nahlédnout hluboko do podstaty věcí. Specifická povaha fotografie potom 

podle Kracauera souvisí s tím, že rozvoj fotografie se časově shodoval s rozšířením 

pozitivismu, který se odkláněl od metafyzických úvah ve prospěch vědeckého přístupu. 
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Fotografický přístroj byl proto pro realisty zdánlivě ideálním prostředkem k pochopení 

vnějšího světa bez jakýchkoli zkreslení. Názory realistů se však setkaly se značným 

nesouhlasem v řadách umělců. Obhájci vznešeného umění odmítali myšlenku, že médium, 

které se omezuje na mechanickou nápodobu, by mohlo vytvářet umělecké vjemy. Jediný 

názor společný oběma myšlenkovým proudům tak byl podle Kracauera ten, že fotografie byly 

vnímány jako kopie reality. „Tíhnutí k realismu na jedné straně a tendence vyvářet umělecká 

díla  na druhé straně jsou vlastní celým dějinám fotografie.“ (ibid., s. 34). Obecně potom 

platí, že fotografické obrazy diváky neuspokojují jen jako zdroje odhalení reality pomocí 

fotografického přístroje, ale přitahují je též esteticky, jako zdroj krásy (ibid.).  

     Podle Susan Sontagové (2002) fotografování znamená zasazení sama sebe do určitého 

vztahu ke světu, jenž je vnímán jako vědění. Ve vztahu k vnějšímu světu pak fotografie vždy 

do určité míry podává nesporné důkazy o tom, že se daná věc stala. Obraz sice může realitu 

deformovat, ale vždy se předpokládá, že existuje nebo existovalo něco podobného tomu, co je 

na fotografii. Sontagová tvrdí, že významnou roli pro konečnou strukturu snímku hrají 

samotní fotografové. Oni totiž rozhodují o tom, jak má fotografie vypadat, dávají přednost 

jednomu snímku před druhým a vkládají do svých námětů vždy nějaká pravidla. Fotografický 

realismus pak Sontagová definuje nikoli jako to, co na fotografii „opravdu“ je, ale jako to, co 

divák „opravdu“ vnímá. Obecný fotografický vkus by měl podle Sontagové učit diváky 

takovému způsobu vidění, který činí všechny náměty rovnocennými. Zdánlivě formální a 

neutrální kritéria fotografického vidění se však v některých případech ukazují jako zaujatá 

vůči jistým námětům a stylům. Zatímco v demokratickém pojetí světa člověk vnímá svět jako 

rozmanitý a ve vztahu k dějinám má zájem o co nejširší poznání, v totalitních společnostech 

se svět jeví jako černobílý a historie je zde využívána zejména k výchovným účelům. Zájem o 

historii v totalitních společnostech je proto úzký, moralizující, deformující a neobjevný. 

Takové omezení uplatňované na fotografii pak podle Sontagové odráží charakter celé 

společnosti, sjednocené ideologií neustálého konfliktu. V demokratickém světě na druhou 

stranu převládá přesvědčení, že svobodné využití fotografie odráží a současně formuje 

společnost, sjednocenou odmítáním konfliktu. Fotoaparát tedy na jedné straně může posilovat 

vidění ve službách moci, na druhé straně mu však dává výraz v prostoru soukromého života. 

Fotoaparát má tak dvojí schopnost: objektivizovat a subjektivizovat realitu (ibid., s. 159). 

     Představitelkou současného francouzského filosofického myšlení, pro kterou se stal 

předmětem úvah fotografický obraz, je Marie-José Mondzainová. Jako odbornice na 

historické aspekty filosofie obrazu se mimo jiné soustředí na otázku sporů o obrazy v dějinách 
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západní civilizace. Mondzainová (2005) upozorňuje na koexistenci různých filosofických 

definic pojmu obraz. Navrhuje návrat k terminologickým pramenům, k původním definicím, 

do období, kdy se otázka obrazu poprvé konstituovala jako filosofický problém
3
. 

Mondzainová (2007) dále věnuje pozornost obavám ze svrchované moci, kterou jsou diváci 

zvyklí fotografickým obrazům připisovat. Iracionální tendenci věřit v moc obrazů vysvětluje 

tím, že vztah obrazu a pravdy je ve své podstatě paradoxní. Vrací se k pramenům současného 

imaginárna, aby ukázala, že každé porozumění obrazu se odehrává na hranicích racionality. 

Slovní popis obrazu totiž nikdy zcela neodpovídá tomu, co obraz ukazuje  ̶  obraz ukazuje 

vždy víc, než je divák schopen o něm říci. Obraz tak nutně vždy uniká slovním definicím a je 

nezávislý na jakémkoli režimu pravdy. V kulturní praxi potom dochází k jakési výměně 

pohledů tak, že diváci obrazů verbálně sdílejí to, co je vizuální, tedy vypomáhají si slovním 

komentářem, opisem a vyprávěním. V této perspektivě se ani fotografie neliší od jiných 

obrazů. Její pravdivostní nárok nespočívá v tom, že opticky fixuje pravdivý stav věcí, ale v 

tom, že umožňuje komunikaci, že motivuje ke vzájemné výměně pohledů fotografů a diváků. 

Taková výměna permanentně udržuje diváky mezi jejich vlastním viděním obrazu a tím, co 

jim o něm říkají druzí. Praxe výměny pohledů tak vnáší permanentní, interpretačně 

produktivní nesoulad mezi obraz a to, co je jeho prostřednictvím druhým ukazováno. 

Fotografický obraz tedy podle Mondzainové nečiní nic evidentním, ani pravdivým. Ukazuje 

jen to, co produkuje pohled, který na něj divák upírá. Spíše než přímý přístup k realitě 

vnějšího světa tak každý fotografický obraz umožňuje určitou komunikaci mezi fotografem a 

divákem, kdy dochází ke vzájemné výměně jejich pohledů (ibid.). 

 

 

 

                                                           
3
 Ve snaze naznačit genezi definic obrazu Mondzainová (2005) uvádí, že řecké slovo eikon není podstatné 

jméno, ale sloveso v přítomném příčestí - jeho doslovný překlad je „zdající se“. Obraz byl podle Mondzainové v 
platonismu chápán jako nedostatečný mód bytí, mód mezi bytím a nebytím, mód jevení se světa, ve kterém se 
něco zjevuje a zároveň o tom lze pochybovat. Po Platónovi přišla rozhodující změna v definici obrazu v době 
byzantské obrazoborecké krize, historicky spadající do 8. a 9. století, kdy mezi tehdejšími mocenskými 
institucemi došlo ke sporu v otázce legitimní tvorby náboženských obrazů. Zatímco ikonoklasté ve sporu tvrdili, 
že každou ikonu lze rozpoznat jako modlu a že náboženské obrazy je třeba zničit, protože jsou nevyhnutelným 
zdrojem modlářství, ikonodulové hájili jejich tvorbu vyhlášením „ikony“ a „modly“ za dvě nekompatibilní 
definice obrazu. Tato strategie umožnila ikonodulům zvrátit obvinění ve svůj prospěch a obvinit z modlářství 
ikonoklasty, vidící v ikonách jen pouhé věci. Vítězství ikonodulů nakonec přivedlo církev k tomu, aby rozlišila 
obraz, ikonu a modlu. Definice ikony jako pravdivého, věčného „obrazu míru“ byla striktně oddělena od 
definice modly jako klamavého, potenciálně nebezpečného „obrazu druhých“, nekřesťanů.  
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1.2.2 Význam fotografického obrazu 

     Tradičně citovaným teoretikem, který se zabýval významem fotografického obrazu, je 

Roland Barthes. Přístup tohoto francouzského teoretika fotografie lze časově rozlišit na 

strukturalistické a fenomenologické období. Barthes v padesátých letech 20. století aplikoval 

de Sausserovo strukturalistické pojetí systému jazyka
4
 na kulturní projevy, včetně 

fotografického obrazu
5
. Rozlišil dvě úrovně významu znaků, denotaci a konotaci. Denotace je 

vnímána jako primární úroveň významu, na které fotografie označuje subjekty vnějšího světa, 

konotace je chápána jako sekundární úroveň významu, která je ovlivněna kulturním 

kontextem.  V rámci denotativní roviny lze zodpovědět otázku: co je na snímku? V rámci 

konotativní roviny lze zodpovědět otázku: co snímek evokuje? Do roviny konotace se řadí 

všechny zásahy fotografa do obrazu (např. zarámování, vzdálenost, osvětlení, či ostrost), kdy 

dochází k tomu, že pomocí zmíněných technik fotograf na obraz přenáší znaky pocházející 

z určitého kulturního kódu (Barthes 2004b). Z pohledu Barthese je tak konotace kódovaným 

systémem, zatímco denotace sdružuje prvky bez systému. Britský teoretik kulturálních studií 

Stuart Hall (2007) se však domníval, že denotativní významy nejsou nekódované, nýbrž v 

sobě podobným způsobem jako konotativní významy nesou určité systémy klasifikace a 

poznání. I ony jsou podle něj do určité míry motivovanými, a nikoli čistě přirozenými znaky. 

Zdůrazňuje, že rozlišení mezi denotativním a konotativním významem má pouze analytickou, 

nikoli věcnou povahu. Takové rozlišení podle Halla především naznačuje, že konotativní 

úroveň, která je otevřenější a asociativnější, je náchylnější k protichůdným a navzájem si 

odporujícím ideologickým vlivům.  

     V sedmdesátých letech 20. století Roland Barthes (2005) opustil svou původní koncepci 

sémiotického přístupu a své úvahy nasměroval k fenomenologii a k subjektivnímu přístupu 

k fotografiím. Uvědomil si, že tradiční sémiotika nevysvětluje vztah fotografie a času a že 

strukturalismus je schopen řešit pouze fixní stav světa, nikoli jeho proměnu. Právě ve svých 

fenomenologických úvahách došel k tomu, že fotografický obraz nutně závisí na čase, protože 

při fotografování jde vždy o výběr ze skutečnosti v jeden okamžik. Vymezil se tak proti 

pozitivismu a objektivismu a zajímal se o to, jak se obrazy divákovi jeví ve své jednotlivosti a 

                                                           
4
 Ferdinand de Saussere je považován za zakladatele tradiční sémiotiky spolu s Charlesem S. Peircem. Jejich 

sémiotické teorie se značně rozcházejí a v podstatě započaly dvě oddělené teoretické linie zakořeněné ve 
francouzském a americkém prostředí.  Ani jeden z nich se ve své teorii sice nezabýval vizuální analýzou, ale 
jejich filosofické modely toho, jakým způsobem probíhá signifikace v jazyce, položily základ pro další práce 
v oblasti kulturálních studií a teorií obrazu (Aiello 2006). 
5
 Viz známou analýzu fotografie salutujícího černocha na obálce časopisu Paris Match (in Barthes 2004a). 
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v proměnách. V přístupu k fotografickému obrazu pak Barthes rozlišil mezi vědeckou, 

racionální analýzou (studium) a osobním přístupem, který vzdoruje rozumu a funguje na 

principu emoce, detailu a jistého „zasažení“ diváka (punctum). Zatímco studium považoval 

Barthes za takovou analýzu obrazu, kdy fotografie je interpretována především z kulturního, 

lingvistického a politického hlediska, punctum je podle něj naopak takovým přístupem 

k obrazu, kdy stěžejní je subjektivní vnímání detailu fotografie, které utváří přímý vztah 

diváka k objektu či aktérovi na fotografii. 

     Britský fotograf a teoretik Victor Burgin (2004) hodnotil klasický strukturalistický přístup 

k fotografiím rovněž kriticky. Ačkoli se již dlouho hovořilo o jakémsi „jazyku fotografie“, 

komunikační formy mimo oblast přirozeného jazyka začaly být z hlediska lingvistické vědy 

systematicky zkoumány teprve od šedesátých let 20. století. Tyto rané sémiotické studie a 

jejich důsledky pak podle Burgina radikálně změnily orientaci teorie fotografie. Práce 

v sémiotice však podle něj prokázaly, že neexistuje žádný takový „jazyk“ fotografie, žádný 

specifický znakový systém, na němž závisejí všechny fotografie. Spíše existuje heterogenní 

komplex různých kódů, z nichž fotografie může čerpat. Ve strukturalistické fázi sémiotika 

nahlížela obraz jako objektivní místo více či méně ustálených významů. Takový přístup má 

však podle Burgina značné nedostatky.  Fotografie je sice produktem symbolického řádu, ale 

zároveň k němu přispívá. Poststrukturalistické práce prokazují, že fotografii nelze redukovat 

na „okno do světa“, ale že fotografie je místem práce, strukturovaným a současně 

strukturujícím prostorem, uvnitř něhož divák využívá jemu známé kódy (a naopak, kódy 

využívají jeho), aby nalezl význam (ibid., s. 100). Americký teoretik fotografie Allana Sekula 

(2004) tuto myšlenku rozvíjí, když tvrdí, že fotografie sama o sobě představuje pouhou 

možnost významu, protože každé fotografické sdělení je charakterizováno určitou tendenční 

rétorikou, a že jedině zasazením do konkrétní diskurzivní situace může fotografie poskytnout 

jasný sémantický výsledek. Význam ve vztahu k intenci lze tedy pochopit teprve tehdy, když 

se začnou odhalovat sociální a historické kontexty fotografů. Při otázce po významu fotografií 

je proto třeba hledat odpověď na otázku, jaká byla původní rétorická funkce fotografií? (ibid., 

s. 73).  

     V osmdesátých letech 20. století k teoriím fotografického obrazu výrazně přispěly 

myšlenky filosofa Viléma Flussera. Podle Flussera (1994) divák sice může postihnout 

význam obrazů jediným pohledem, ale potom zůstává významem povrchním. Chce-li divák 

význam prohloubit, znamená to podrobně obraz analyzovat. Význam obrazu, který se při 

analýze odkrývá, je potom syntézou dvou intencí: té, která se projevuje v obraze, a té, která je 
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vlastní divákovi. Obrazy proto nabízejí prostor pro různé interpretace. Flusser při tvorbě 

významu fotografie zdůrazňuje také roli fotografa a fotoaparátu. Předmět vnějšího světa podle 

něj získává zachycením fotoaparátu nepřirozenou, nepravděpodobnou formu, stává se 

kulturním. „Fotograf má nad diváky svých fotografií určitou moc, protože do jisté míry 

programuje jejich postoj, a aparát má moc nad fotografem, protože programuje jeho gesta.“ 

(ibid., s. 27). Aby byl odhalen pravdivý význam fotografií jako programovaných zobrazení, 

aby bylo zřejmé, že u fotografií jde o komplex symbolizovaných abstraktních pojmů, o 

vědecké diskurzy překódované do symbolických konfigurací, je podle Flussera nutné odhalit 

to, že všechny prvky fotografie představují překódované pojmy, které pouze předstírají, že se 

automaticky ze světa zobrazily na plochu. 

     Flusser si dále všímá důležitosti kontextu užití fotografických obrazů pro utváření 

významu, který prostředkují. Upozorňuje na to, že každý přesun do jiného kontextu dodává 

fotografii nový význam. Fotograf se pak podílí na kódování vnějšího světa tím, že má při 

fotografování na zřeteli specifický kontext distribučního média a kóduje svůj obraz ve funkci 

tohoto kontextu. Například novinářský fotograf pořizuje fotografie pro určité noviny, protože 

mu umožňují dostat se k adresátům. A protože ho tyto noviny platí, jedná přitom 

s přesvědčením, že využívá novin jako svého média. Noviny se zase domnívají, že využívají 

jeho fotografie k ilustraci článků, aby mohly lépe ovlivňovat své čtenáře. Protože ale fotograf 

ví, že mu budou zveřejněny jen takové fotografie, které se hodí do programu novin, bude se 

pokoušet obejít novinovou cenzuru tím, že bude do svého obrazu nenápadně vměstnávat 

estetické, politické či noetické prvky. Noviny zase mohou na druhou stranu takovéto pokusy 

odhalit a fotografii přesto uveřejnit, protože věří, že ony vměstnané prvky jejich program 

obohatí. Flusser tvrdí, že to jsou právě distribuční kanály, tedy média, která určují konečný 

význam fotografií. Kódování významu má potom podobu boje mezi distribučním kanálem a 

fotografem. A protože média většinou slouží zájmům několika jednotlivců, je podle Flussera 

zapotřebí tyto zájmy odhalit, je třeba kriticky analyzovat fotografie jako výrazy skrytých 

zájmů držitelů moci. 

     Stuart Hall (1997) chápe fotografický obraz jako systém reprezentace, který využívá 

vizuálních kódů ke komunikaci významů o určité osobě, události či ději. Na rozdíl od 

Flussera tvrdí, že konečný význam obrazu nemůže být nikdy odhalen, a to proto, že je 

konstruován systémem reprezentace, je tedy vždy výsledkem konkrétních společenských, 

kulturních a jazykových konvencí. Význam se podle Halla mění v čase a mění se i konotace 

stejných znaků, proto význam fotografie nemůže být nikdy zcela fixován. Tímto se Hall 



21 

 

vymezuje proti tradičnímu sémiotickému pojetí reprezentace, které je postaveno na hledání 

podobností či rozdílností prvků v obraze. Poststrukturalistický přístup je podle Halla více 

otevřený a umožňuje pracovat s pojmem reprezentace jako se zdrojem produkce vědění ve 

společnosti. Hall je inspirován Michelem Foucaultem, když tvrdí, že na rozdíl od sémiotiky 

podle postmoderního přístupu dochází k produkci vědění prostřednictvím diskurzu, kde jde 

především o vztahy moci, nikoli o vztahy významu. Význam je pak konstruován vždy uvnitř 

diskurzu, jinými slovy, nic mimo daný diskurz nenese význam. Dalším rozdílem oproti 

ahistorické sémiotice je pak v Hallově přístupu k významu fotografií předpoklad, že věci jsou 

pravdivé pouze uvnitř určitého historického kontextu. Význam pak vzniká na třech pozicích 

fotografického obrazu: autor, divák a diskurz. Osobní motivy autora fotografie vstupují do 

výběru předmětů a do způsobu, jakým byly určité významy a hodnoty zakódovány do obsahu 

obrazu. Pokud dochází k tomu, že skupina fotografů sdílí stejný pohled na reprezentaci, lze 

podle Halla hovořit o určitém fotografickém paradigmatu, které lze chápat jako soubor témat 

vyjadřujících jejich pohled na svět. Objev nové vizuální estetiky, kdy nová koncepce 

reprezentace se stane ve společnosti dominantní, pak znamená paradigmatický obrat ve 

fotografii. V estetice, na rozdíl od vědy, může podle Halla několik paradigmat bojovat o 

dominanci paralelně v jedné době.  V souladu s Flusserovým pohledem na aspekty utváření 

významu fotografických obrazů Hall tvrdí, že dominantní paradigma v novinářské fotografii 

je ovlivňováno mimo jiné tím, že fotografové se snaží konstruovat své obrazy v rámci 

takových vizuálních pravidel, aby jejich fotografie byly v novinách publikovány. 

     Gillian Roseová (2007) upozorňuje na to, že způsob utváření fotografického významu je 

ovlivněn tím, že vizuální zobrazování není nikdy neutrální, ale je vždy konstruováno pomocí 

určitých postupů, technologií a znalostí. Ten, kdo o zprostředkování obrazu přemýšlí, musí 

proto zvažovat i sociokulturní praktiky a účinky vnímání obrazů a reflektovat jedinečnost 

tohoto vnímání různými typy publika. Význam fotografického obrazu je pak podle Roseové 

utvářen ve třech různých oblastech: v oblasti produkce, v obraze samotném a v oblasti 

vnímání. V každé z těchto oblastí lze ještě nalézt tři různé modality: technologickou, 

kompoziční a sociální. Teoretické debaty o tom, jak interpretovat význam fotografií, lze proto 

chápat i jako diskuse o tom, která z těchto oblastí a modalit je nejdůležitější pro porozumění 

fotografii a proč. Lze tedy říci, že význam fotografického obrazu je utvářen v procesu 

komunikačního toku mezi autorem fotografie, fotografií a divákem, přičemž každý z těchto 

prvků je ovlivněn svým kulturním a společenským kontextem. Při pátrání po významu obrazu 
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je proto nutné zajímat se nejen o historický kontext produkce a čtení obrazů, ale také o způsob 

užití těchto obrazů a o diskurzivní praktiky, jejichž součástí obrazy jsou (ibid.). 

 

1.2.3 Fotografický obraz a text 

     V mnohých kontextech komunikace je rozlišení funkcí slov a obrazů takové, že slova 

poskytují fakta a vysvětlení, zatímco obrazy poskytují interpretace a ideologicky zabarvené 

úhly pohledu. V obrazech k tomu přitom nedochází explicitně, ale pomocí náznaku, konotace 

(Berger 2008). Toto sémiotické rozlišení funkcí je historicky a kontextuálně specifické. 

V některých kontextech tak lze zobrazování vnějšího světa chápat jako jasné a zřetelné 

vysvětlování věcí (zatímco slova se zde stávají doplňkem, komentářem či poznámkou
6
), 

v jiných kontextech je zobrazování spíše nepřímo vyjádřeným způsobem vysvětlování
7
 (Hall 

1981). Mezi tradiční sémiotické přístupy, které zohledňují vztah obrazu a textu, patří koncept 

Rolanda Barthese (2004). Barthes v souvislosti s fotografickým obrazem upozorňuje na 

významnost lingvistického sdělení a ptá se, zda obraz ve vztahu k souvisejícímu textu určité 

informace „zbytečně“ nezdvojuje, či zda takový text přidává k obrazu nějakou novou 

informaci. V rovině mediální komunikace je podle něj lingvistické sdělení přítomné ve všech 

obrazech (jako titulek, jako legenda či jako novinový článek). Barthes pak rozlišuje dvě 

funkce lingvistického sdělení ve vztahu k obrazu: ukotvení a převod. Ukotvení charakterizuje 

jako nejčastější funkci lingvistického sdělení, se kterým se lze setkat v novinářské fotografii 

či v reklamních obrazech. Lingvistické sdělení zde řídí identifikaci a interpretaci obrazu a 

tvoří jeho ukotvení, které brání konotovaným významům přerůstat k  příliš individuálním 

oblastem. Ukotvení je do jisté míry kontrolou významu fotografie a je zřejmé, že na této 

rovině se prosazuje morálka a ideologie dané společnosti. Funkce převodu je pak podle 

Barthese vzácnější a setkáváme se s ní zejména u kreslených vtipů a komiksů. Zde text 

poskytuje významy, které nejsou na obraze, a tím význam obrazu posouvá (ibid.). 

     Vztahu mezi obrazem a textem z  perspektivy historického vývoje se věnoval Vilém 

Flusser (1994). Otázka vztahu mezi texty a obrazy je podle něj ústřední otázkou dějin jako 

takových. Tento vztah totiž nabýval v historii opakovaně podoby vzájemného boje. Zatímco 

                                                           
6
 Např. v mnoha odvětvích vědy a technologie. 

7
 V reklamě obrazy ukazují vysněný svět a slova zde poskytují potřebné informace a specifikace k produktu. 

V tisku pak slova sdělují, co například některý z aktérů události učinil, zatímco obrazy zde ukazují zachycený 
okamžik, který tohoto aktéra může reprezentovat jako silného a vítězného, nebo naopak jako slabého a 
poraženého (Hall 1981). 
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ve středověku se objevil takový boj mezi křesťanstvím, které bylo oddáno textu, a pohany, 

kteří uctívali obrazy, v novověku se objevil boj mezi textuální vědou a obrazovými 

ideologiemi.  Tento boj byl podle Flussera vždy dialektický: texty sice vysvětlují obrazy, aby 

je vyvrátily, ale obrazy zase ilustrují texty, aby je učinily srozumitelnými. Flusser se domnívá, 

že v průběhu dějin převažoval takový proces, kdy texty vysvětlovaly obrazy, zatímco v druhé 

polovině 20. století se stal dominantním proces, kdy fotografie ilustrovaly články. Novinové 

články tak začaly „sloužit“ fotografiím, text byl podřízen obrazu a konformoval chápání 

obrazu s programem novin. Fotografie již podle Flussera nebyla textem vysvětlovaná, ale 

stvrzená, a tak zbavila diváka nutnosti pojmového, vysvětlujícího myšlení.  

     Vztahem mezi novinářskými fotografiemi a textem se dále zabývá Capleová (2013), podle 

níž je především velmi obtížné stanovit soudržné vztahy mezi takovými odlišnými 

sémiotickými zdroji, jakými slova a obrazy jsou. Důvodem je podle ní to, že v kontextu 

žurnalistického diskurzu obraz zachycuje pouze jeden okamžik celé probíhající události, 

zatímco text často popisuje více příhod, týkajících se dané události. S ohledem na vztah mezi 

textem a obrazem v tisku pak Capleová rozlišuje fotografický obraz jako jádro, které má nad 

textem dominantní pozici, a fotografický obraz jako satelit, který k textu nezaujímá 

dominantní pozici a vztahy s textem utváří prostřednictvím několika koncepčních rysů, 

kterými jsou: identifikace, aktivita, okolnosti a atributy
8
.  

     V zásadě lze u novinářské fotografie rozlišit vztah elaborace a vztah extenze. Van 

Leeuwen (2005) nabízí souhrn členění vztahů mezi fotografickým obrazem a textem (viz 

tabulku č. 1). 

Tab. č. 1. Typologie vztahů mezi obrazem a textem (Van Leeuwen 2005, s. 230) 

Elaborace Specifikace 

 

Explanace 

Obraz specifikuje text (ilustrace). 

Text specifikuje obraz (ukotvení). 

Text parafrázuje obraz. 

Obraz parafrázuje text. 

Extenze Podobnost 

Kontrast 

Doplněk 

Obsah textu je podobný obsahu obrazu. 

Obsah textu je v kontrastu k obsahu obrazu. 

Obsah obrazu přidává další informaci k textu. 

Obsah textu přidává další informaci k obrazu (převod). 

                                                           
8
 Identifikace se vztahuje k tomu, kdo nebo co je reprezentováno ve fotografii nebo v textu. Aktivita se vztahuje 

k tomu, jaký druh aktivity je reprezentován mezi aktéry ve fotografii. Okolnosti mohou být lokativní, 
doprovodné či zprostředkující. Atributy se vztahují ke kvalitám a charakteristikám reprezentovaných aktérů 
(Caple 2013, s. 145). 
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1.2.4 Čtení fotografického obrazu 

     S pojmem čtení obrazů jsou na teoretické úrovni spojovány procesy jako vnímání, analýza 

a interpretace obrazů, způsoby vidění či způsoby vizuálního chování. Čtení obrazů je často 

teoretiky stavěno do protikladu ke čtení textů. Roland Barthes (2004) v rámci svého 

strukturalistického přístupu k fotografii tvrdil, že fotografické obrazy působí na diváka 

mnohem naléhavěji než texty, protože prezentují význam najednou a k jejich analyzování 

nedochází automaticky. Divák tedy podle jeho názoru obě vrstvy významu, denotaci a 

konotaci, přijímá vždy současně, přičemž k jejich rozlišení nedochází spontánně. Způsob 

různých čtení obrazu pak podle Barthese není libovolný, ale závisí na různých vědomostech 

investovaných do obrazu (jako např. praktické, národní, kulturní či estetické vědění). Barthes 

(1977) dále předpokládal, že fotografie není pouhým produktem nebo prostředkem vnějšího 

světa, ale je především objektem, obdařeným vlastní strukturální autonomií. Proto se podle 

něj jako vhodný přístup k výzkumu fotografických obrazů zdá imanentní analýza takové 

jedinečné struktury, kterou fotografie tvoří.  

     Z Barthesova strukturalistického pojetí analýzy obrazu vycházel Stuart Hall ve svém 

konceptu determinací novinářských fotografií (Hall 1981). Hall souhlasí s názorem, že 

fotografie jsou více imperativní než psaný text, protože utvářejí význam jedním tahem, bez 

jeho automatické analýzy. Novinářské fotografie podle Halla rozšiřují sociální fond 

vědomostí každé kultury a současně z něj čerpají. Interpretace novinářské fotografie by pak 

měla probíhat na dvou úrovních. Nejprve na úrovni doslovných zpravodajských hodnot. 

Podobně jako u Barthesova pojetí lingvistických a denotovaných zpráv zpravodajská hodnota 

fotografie podle Halla odkazuje k „porozumění zdravým rozumem tomu, co zprávu utváří“. 

Druhá úroveň interpretace potom zahrnuje ideologické vzkazy, tedy konotovaná témata, která 

náleží do „sféry morálně politického diskurzu ve společnosti“ (ibid., s. 231). Jedině pomocí 

interpretace obou těchto úrovní lze podle Halla odhalit vztah mezi novinářskou fotografií a 

sociálním životem.  

     Flusser (1996) pak o schopnosti kriticky číst fotografické obrazy hovoří jako o dešifrování 

či demaskování obrazů. Dešifrovat fotografie v jeho pojetí znamená odkrýt kódující intence 

v komplexu fotograf-fotoaparát. Jinými slovy, jestliže je ve fotografii odhaleno symbolické 

kódování, lze ji považovat za dešifrovanou. Důležitou součástí čtení fotografických obrazů by 

vždy podle Flussera měl být kritický přístup, který zohledňuje, že fotografie není 

automatickým obrazem vnějšího světa, ale je obrazem dějinného vysvětlení tohoto světa. 
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K úlohám kritiky patří tento jev porovnávat s jevy jinými a dát je do kontextu, aby byl 

objasněn historický, sociální a kulturní kontext záměru, skrytého ve fotografii. Kritický 

přístup k fotografiím je podle Flussera v podstatě kritikou kultury obecně. „Kritika každé 

jednotlivé fotografie se stane pokusem o kritiku obecného kulturního aparátu a postavení 

člověka v něm.“ (ibid., s. 96). Pokud jde o rozdílnost mezi způsobem čtení obrazu a textu, 

poukazuje Flusser na to, že čtení obrazu, tedy jeho mentální zpracování, probíhá ve 

své podstatě analyticky, protože prvotní vjem je rozkládán na jednotlivé prvky
9
, zatímco čtení 

textu je podle něj syntetické, protože původně izolovaná slova jsou skládána v konečný smysl. 

     Srovnáním způsobu čtení textů a obrazů se zabýval také W. J. T. Mitchell (2008), který 

rozlišoval mezi čtením textů a viděním obrazů. Pokud mají vidění a čtení něco společného, je 

to podle Mitchella pouze na zcela elementární úrovni těchto procesů. Čtení se obecně jeví 

jako mnohem obtížněji získaná dovednost, protože se většinou lze začít učit číst v nějakém 

jazyce teprve tehdy, když se jím člověk již naučil mluvit. Vidění se naopak zdá být snadnou a 

přirozeně získanou dovedností, jejíž součástí je schopnost rozlišit objekty od prostoru, ve 

kterém jsou umístěny, sledovat pohybující se objekt, či rozlišit popředí a pozadí, figuru a 

podklad. Tyto základní schopnosti má člověk společné s většinou primátů a jsou to základy 

toho, co lze nazvat univerzálním jazykem přírody (na rozdíl od mluvených a psaných jazyků, 

které jsou kulturními konstrukcemi založenými na náhodných, symbolických konvencích). 

Přestože je však vidění do jisté míry takovýmto univerzálním a přirozeným jazykem, 

schopnost vidění obrazů není vrozená, ale je třeba se ji podle Mitchella v určitém kulturním 

prostředí naučit. Francouzský teoretik Jacques Aumont (2005) pak chápe čtení obrazu i textu 

jako aktivní proces dekódování sdělení a jeho převedení do mentálních struktur, kterému 

předchází smyslový vjem. Aumont rozlišuje mezi čtením obrazů a interpretací obrazů. 

Zatímco čtení se podle Aumonta týká především denotativní úrovně významu, interpretace se 

týká konotativních struktur obrazu. 

     Se způsoby čtení obrazů souvisí i otázka způsobu vidění jako takového. Vidění lze chápat 

jednak jako fyziologický mechanismus, jednak jako proces přiřazování významů, který je 

ovlivněn historickým kontextem. První oblastí se zabývá teorie vnímání obrazu, tedy teorie, 

která popisuje to, jak lidský mozek přijímá vizuální informaci, zpracovává ji, získává z ní 

význam a používá ji. Podle této teorie je obecně v procesu komunikace přikládána důležitost 

emocím. Vizuální komunikace tedy nemusí být pouze logická či vědomá, ale je chápána i 

                                                           
9
 Zde je nutné rozlišit mezi analýzou jako vědeckou metodou a analýzou jako automatickým mentálním 

procesem probíhajícím v mozku při vnímání obrazu. 
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jako závislá na emočně založených systémech odpovědi. Podle odborných studií představuje 

vizuální zkušenost dominantní způsob učení, protože je zásadní pro stavbu synaptických 

spojení v mozku (Barry 2004). Vizuální média jsou v tomto smyslu pro lidský mozek stejně 

reálná, jako jakákoli jiná vizuální zkušenost. Vnímání je zde definováno jako proces, kterým 

je získáván význam ze zkušenosti. Předpokládá se, že tento proces je dynamický a interaktivní 

a je vždy spojen s emočními procesy
10

. Je prokázáno, že informace verbálního formátu je 

mozkem zpracovávána odlišně a s méně přímým emočním zapojením, než informace vizuální 

(zatímco vizuální představy jsou zpracovávány v pravé hemisféře, verbální argumenty jsou 

zpracovávány v hemisféře levé). Vizuální informace jsou většinou zpracovávány 

nevědomými oblastmi mozku, které nereflektují, že média nejsou realita. Kritická analýza 

fotografických obrazů tak může značně zredukovat tento jejich často nevědomý vliv na 

emoční vývoj člověka (ibid.). 

     Jiným pojetím vidění, tedy viděním jako sociálním faktorem, se zabýval americký historik 

Martin Jay (1988), který popsal tzv. skopické režimy modernity, neboli způsoby, jakými se 

určitá historická doba vztahovala k obrazům. Jay uvádí tři různé režimy, které se v průběhu 

historického vývoje až po moderní dobu nevylučovaly, ale koexistovaly a byly ve vzájemném 

napětí: karteziánský perspektivismus, empirický model a barokní režim vidění
11

. Právě 

z tradice empirického modelu, který byl založen na principu camery obscury, vychází podle 

Jaye pozdější způsob vidění fotografického. Britský teoretik Chris Jenks (1995) potom 

v tomto ohledu stejně jako Mitchell (2008) poukazuje na to, že způsoby vidění jsou vždy 

                                                           
10

 Existují paralelní systémy v mozku, které jsou zapojené do procesu vidění: systém pro pohyb, systém pro 
barvu a systém pro formu. V samotném procesu vnímání pak dochází k redukci a kompresi dat. Co je původně 
obrazem na sítnici oka, se nestává fotografickým obrazem vnější reality, ale spíše reprezentativní mapou 
určitého vizuálního pole. Oči i vnější svět jsou v kontinuálním pohybu a mozek pak z tohoto pohybu vytváří 
stabilní mentální konfiguraci, kterou lze popsat jako „obraz“. Obraz, který pak při čtení nakonec vnímáme, je 
sjednocený, protože všechny zmíněné paralelní systémy se spojí do jedné rozsáhlé sítě (Barry 2004, s. 52). 
11

 Podle Jaye karteziánský perspektivismus převládal od 15. století do poloviny 19. století. Typickými rysy tohoto 
režimu je racionalita, matematizace reality a renesanční typ perspektivy, v rámci níž je skutečnost pozorována 
z jednoho bodu. Empirický model Jay považuje za nejsilnější alternativu pro první model. Datuje ho do období 
17. století jako model typický pro holandské umění.  Namísto matematického přístupu je zde charakteristická 
empirická vizuální zkušenost a realistické vidění detailů. Oproti perspektivě tu došlo k novému uspořádání 
prostoru založenému na výřezu skutečnosti. Tento režim vidění byl založen na fungování camery obscury, která 
předznamenala pozdější vynález fotografie. Podle Jaye umožnily oba vynálezy příbuznou vizuální zkušenost, 
protože jsou založeny na arbitrárnosti rámu a fragmentárnosti obrazu. Barokní režim vidění datuje Jay do 
období od 17. století až po celou moderní éru, kdy byl střídavě více či méně potlačen. Tento režim se stal novou 
historickou alternativou vidění, pro kterou byla charakteristická otevřenost a různorodost (oproti lineární 
uzavřené formě perspektivy) a výstřednost oproti holandskému umění deskripce. Jednalo se zde o návrat 
tělesnosti a rétoriky jako neoddělitelné složky vizuality. Obrazy zde byly chápány především jako nositelé 
konceptů. Jay také naznačil způsob vidění 20. století. Podle něj v něm převažovala kritika karteziánského 
režimu. Postmoderní doba má pak podle něj nejblíže k baroknímu režimu vidění, protože zde ve vidění převládá 
lingvistický prvek a v obrazech je kladen důraz na rétoriku (Jay 1988, s. 3-28). 



27 

 

naučenou kulturní praxí, a tedy nejsou vrozené. To, co Jay nazýval skopickým režimem, 

pojmenovává Jenks jako kulturní rozhled. Tvrdí, že existuje jedinečný determinující způsob 

vidění v rámci moderní západní kultury, a tento způsob označuje jako „tunelovou schopnost 

vidění“, kdy podle něj pod tlakem empirismu a pozitivismu došlo k zúžení vizuálního pole. 

Tvrdí, že je to vždy konkrétní kulturní síť, která zakládá uniformitu interpretací vizuálních 

znaků, a tato síť pak tvoří určitý skopický režim vidění (ibid.). Při analýze historických 

fotografických obrazů je tak třeba v rámci interpretace dobového kontextu a systému vědění 

vždy zahrnout i historicky a geograficky specifický způsob vidění. 

     S ohledem na problematiku čtení obrazů se jeví jako významný také koncept vizuálního 

chování. Na příkladu fotožurnalismu se otázkou vizuálního chování zabývala americká 

teoretička Julianne Newtonová (2001), která se inspirovala teorií vnímání obrazu a teorií 

konstruování vizuální „pravdy“. Newtonová analyzovala roli fotografických obrazů, kterou 

hrají v procesu porozumění sama sobě, druhým a vnějšímu světu. V tomto ohledu je podle 

Newtonové třeba mít na mysli, že jádrem fotožurnalismu je zachytit lidské zkušenosti přesně, 

pravdivě a s vědomím společenské odpovědnosti. Newtonová vychází z předpokladu, že 

„pravdivá“ vizuální komunikace je možná, ale je nutné ji chápat vždy jako zprostředkovanou, 

nikoli jako objektivní. Na straně fotografů je pak nutné dodržovat etické standardy a na straně 

diváků je nutné rozpoznat schopnost fotografů zprostředkovat realitu pozitivními i 

negativními způsoby. Fotožurnalismus jako takový lze tedy chápat jako kulturní praxi, která 

vychází z lidské tendence vizuálně zkoumat prostředí ze zvědavosti, za účelem přežití, lepšího 

porozumění svému prostředí, za účelem zapamatování si událostí či ke kontrole lidí. 

S ohledem na roli a míru motivace a zodpovědnosti fotožurnalistů pak Newtonová rozlišuje tři 

dichotomie: hlídací pes/voyér, reportér/umělec a vypravěč/sociolog.  

     Pokud je smyslem fotografovy práce pořídit autentickou reportáž, čelí pak podle 

Newtonové fotograf z hlediska vizuálního chování překážce v podobě emocí fotografovaných 

lidí. Chování lidí, kteří vědí, že jsou fotografováni, se totiž před objektivem aparátu mění. 

Fotografii lze tak chápat jako výsledek interakce mezi pozorovatelem a pozorovaným. Vliv na 

samotný obsah fotoreportáží mají rovněž ti, kteří vybírají fotografie pro publikování v 

novinách. Moc ovlivnit obsah fotografií v tisku mají především vydavatelé, šéfredaktoři a 

obrazoví editoři. V rámci vizuálního chování dochází dále k tomu, že fotografie ovlivňují 

diváky a jejich lokální reality, formují jejich životy i chování. Tím, že novinářské fotografie 

jsou v podstatě komplexní extenzí lidského instinktu zkoumat své prostředí, rozšiřují vizuální 

„pravdu“ o světě a o druhých. Výsledná autenticita obsahu fotografického obrazu potom 
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podle Newtonové vždy závisí na autenticitě fotografovaného subjektu, fotografa, editora, 

vydavatelství i diváka. Posílení autenticity obrazů proto závisí především na etickém chování 

všech účastníků vizuální komunikace: fotografové by měli mít k lidem respekt a reportovat 

jasně, vyváženě a pravdivě, aktéři by měli být pravdiví, rozumět své roli a respektovat 

svobodu tisku, diváci by měli zvyšovat svou vizuální gramotnost, číst obrazy s ohledem na 

aktéry, myslet kriticky a hledat nepravdivost (ibid.). Při čtení a interpretaci novinářských 

fotografií je tak s ohledem na koncept vizuálního chování nutné zahrnout i povědomí o 

relativní možnosti pravdivého zobrazení vnějšího světa, které je závislé na autenticitě a 

etickém chování aktérů přítomných v procesu vizuální komunikace.  

     Současné i historické přístupy k  interpretaci fotografií lze obecně rozdělit na tři kategorie 

(Davey 2005, s. 565): 1. Objektivistické přístupy, tedy takové, které zdůrazňují objektivní 

povahu fotografického média a které jeho komunikační schopnost vážou k objektivní 

prezentaci. 2. Estetické přístupy, které zdůrazňují schopnost fotografie být nástrojem 

unikátního uměleckého vyjádření. 3. Ideologické přístupy, které nezdůrazňují ani jednu ze 

dvou výše uvedených charakteristik, ale předpokládají, že existence, povaha, distribuce a užití 

fotografií jsou utvářeny sociálními, ekonomickými a politickými silami, a zastávají tak 

kritický přístup k ideologiím. Z této perspektivy je fotografie nahlížena a zkoumána jako 

obraz, který je utvářen širším společenským rámcem, jenž jí současně slouží. Koncept 

ideologií je podle Daveyho vhodný pro vysvětlení a interpretování vzorců homogenity či 

diverzity v rámci analýzy novinářských fotografií, protože pomáhá mimo jiné porozumět 

vztahům mezi médii a jinými společenskými, ekonomickými či politickými institucemi. 

Ačkoli kritický koncept ideologií prošel od marxistického pojetí k pojetí kulturálních studií 

zásadní revizí, zůstává klíčovým přístupem k porozumění funkci masových médií ve 

společnosti a jejich mocenským vztahům (ibid.).  

 

1.2.5 Fotografický obraz a zpravodajské hodnoty 

     Zpravodajským hodnotám ve vztahu k událostem, reprezentovaným v médiích slovy, bylo 

věnováno mnoho pozornosti. Zpravodajské hodnoty jsou ve významných studiích nejčastěji 

definovány jako vlastnosti, které musí události či fakta splňovat, aby se dostaly do médií 

(srov. Galtung a Ruge 1965, Hartley 1982, Fowler 1991, Tunstall 1996, Harcup a O’Neill 
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2001)
12

, či jako kritéria, která uplatňují novináři při rozhodování o tom, co je „zpráva“ (srov. 

Bell 1991, Richardson 2007, Brighton and Foy 2007)
13

. Zaměření na zpravodajské hodnoty ve 

vztahu ke slovům ve výzkumech převládá, nicméně jsou dostupné i studie, zabývající se 

zpravodajskými hodnotami ve vztahu k fotografiím (srov. Hall 1981, Sigletary a Lamb 1984, 

Craig 1994, Bednarek a Caple 2012). Podle Halla (1981) jsou zpravodajské hodnoty 

fotografických znaků „formálními“ hodnotami, které jsou součástí diskurzu novin, novinářů 

jako profesní skupiny a institucionálního aparátu. Chápe je jako praktiky práce, které 

umožňují editorům vybírat, řadit, klasifikovat a zpracovávat fotografie na základě jejich 

vědomostí o tom, co utváří zprávu. Hlavní zpravodajské hodnoty ve vztahu k novinářským 

fotografiím jsou podle Halla: dění, aktuálnost a atraktivnost pro zveřejnění v novinách. Na 

další úrovni pak přicházejí na řadu komplexnější „formální“ hodnoty (jako např. 

personalizace, vztah k elitním osobám či násilí), které se jeví jako neutrální pracovní rutiny, 

ačkoli jsou „formalizací a operacionalizací ideologie zpráv“ (ibid, s. 235). 

     Sigletary a Lamb (1984) ve své studii, která se zabývá vítěznými novinářskými 

fotografiemi, hodnocenými americkou asociací NPPA (National Press Photographers‘ 

Association) v období let 1978 až 1981, sledovali, jaká kritéria uplatňují fotožurnalisté při 

pořizování svých fotografií. Zajímalo je, zda ve fotografiích naleznou tradiční zpravodajské 

hodnoty, připisované reportážím, a zda objeví nové hodnoty, které jsou pro novinářské 

fotografie specifické. S ohledem na tradiční zpravodajské hodnoty zjistili, že zatímco 

zpravodajské fotografie zdůrazňovaly aktuálnost tématu, blízkost tématu a konflikt, reportážní 

fotografie zdůrazňovaly blízkost tématu a lidský zájem. Autoři studie neodhalili takové 

zpravodajské hodnoty, které by se lišily od tradičních zpravodajských hodnot a byly pro 

novinářské fotografie specifické. Craig (1994) ve své studii předpokládal, že zatímco 

novinářské fotografie potvrzují atraktivnost zprávy, kterou doprovázejí, mohou ukazovat 

rovněž specifické funkce, které jsou v opozici k funkcím novinových zpráv. Při analýze 

novinářských fotografií dvou australských deníků Craig odhalil pět zpravodajských hodnot ve 

vztahu k novinářským fotografiím: vztah k elitním osobám, kompozice, personalizace, 

negativita a konflikt.  

     Diskurzivní přístup ke zpravodajským hodnotám zvolily Bednareková a Capleová (2012). 

Podle nich lze z diskurzivní perspektivy konceptualizovat zpravodajské hodnoty ve smyslu 
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 Příklady zpravodajských hodnot z této perspektivy: překvapení, kontinuita, vztah k elitním osobám, vztah 
k elitním národům, personalizace, konflikt, negativita události. 
13

 Příklady zpravodajských hodnot z této perspektivy: kompozice, relevance, očekávatelnost, neobvyklost, 
vnější vlivy. 
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toho, jakým způsobem je atraktivnost zprávy pro zveřejnění v novinách konstruována 

prostřednictvím diskurzu. Atraktivnost z tohoto pohledu není součástí událostí samotných, ale 

je konstituována prostřednictvím jazyka a obrazu. Zaměření zde tedy není na povahu 

samotných událostí, ale na to, jak jsou tyto události prostředkovány pomocí jazyka a obrazu – 

na to, jakým způsobem je diskurz činí atraktivními pro publikování v novinách. Bednareková 

a Capleová ve svém výzkumu rozlišily deset zpravodajských hodnot, konstruovaných ve 

vztahu ke zpravodajským událostem a aktérům: negativita, aktuálnost, blízkost, výjimečnost, 

souzvuk, dopad, novost, superlativnost, personalizace a estetičnost. Pokud jsou tedy v rámci 

diskurzivního přístupu analyzovány novinářské fotografie s ohledem na zpravodajské 

hodnoty, je zájmem zodpovědět především otázku: co ve fotografii zajišťuje, že událost je 

atraktivní pro její zveřejnění v novinách? (ibid.). 

 

1.2.6 Fotografický obraz a ideologie 

     Samotný proces fotografování, tedy jakési rámování předmětu, lze chápat jako kladení 

ideologií na svět. Fotografie je tak výsledkem určitých ideologických nátlaků, které jsou 

vytvářeny a udržovány dominantními společenskými, kulturními, politickými a 

ekonomickými strukturami, a prezentují tak zkreslený vztah mezi člověkem a vnějším světem. 

Jakýkoli pokus rozumět fotografii odděleně od těchto struktur (což bývá charakteristické pro 

estetické a objektivistické přístupy k fotografii) má pak za následek zásadní omyl při hledání 

významu (Davey 2005). Burgin (2004) v osmdesátých letech 20. století poznamenal, že v 

probíhajícím poststrukturalistickém vývoji se sémiotika začala zabývat nejen strukturou toho, 

jaká tvrzení si ideologie ve fotografiích přisvojuje, ale začala také zkoumat ideologické 

důsledky realizací těchto tvrzení. V tomto ohledu potom způsob zobrazení u jakéhokoli 

fotografovaného objektu odpovídá zákonům geometrické projekce, a tyto zákony implikují 

jediné možné „hledisko“. Divák na fotografii tedy vždy nahlíží z místa, které ve skutečnosti 

zaujímá fotografický přístroj. K onomu hledisku, zornému úhlu, pak systém zobrazení přidává 

ještě rám. Tato struktura zobrazení (hledisko a rám) významně napomáhá reprodukci 

ideologií. Ideologická moc fotografie potom podle Burgina pramení z její zjevné bezelstnosti, 

ze zdánlivě přirozené nenucenosti zobrazeného výjevu. Fotografie je tak jedním ze znakových 

systémů ve společnosti, která produkuje ideologický subjekt zároveň s tím, jak tyto systémy 

komunikují svůj obsah. Je proto podstatné, aby se teorie fotografie zabývala i vznikem tohoto 

subjektu (ibid.). Pokud jsou totiž analyzovány a rozloženy na porovnatelné prvky takové 
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komplexní hodnotové systémy, které k nám prostřednictvím fotografií promlouvají ve formě 

přesvědčení, idejí či kultur, dojde tím k oslabení jejich nároku na absolutní platnost (Kracauer 

2004). 

     Podle Flussera (1996) je fotografie již ze své podstaty ideologickým klamem, protože sice 

je zdánlivým odrazem reality, ale funguje jako automatická konstrukce na základě programu 

fotoaparátu. Ideologie je tedy podle Flussera skryta již v samotném fotografickém přístroji 

(dostupná stanoviska nabízí fotografovi právě fotoaparát, respektive ti, kdo tento aparát 

programovali). Fotograf má ale vlastní zodpovědnost v tom smyslu, že se musí vždy 

rozhodnout, které hledisko při fotografování zvolí. Toto rozhodnutí má podle Flussera tři 

parametry: co fotograf fotografuje, kdo je příjemcem obrazu a záměr fotografa
14

. Protože 

volba konkrétních snímaných předmětů, událostí a scén fotografů je vždy ideologická a 

protože fotografie určené pro publikování jsou rovněž vybírány ideologicky, pojetí vnějšího 

světa prostřednictvím fotografického obrazu se podle Flussera pro diváky stává nikoli 

jasnějším, ale zastřenějším (ibid.). 

     Britský historik umění John Tagg (1988) ke vztahu fotografického obrazu a ideologické 

moci uvádí, že chápání funkce fotografie jako prostředku dohledu, záznamu a důkazu je 

především výsledkem zápasu o udržení určitých diskurzivních podmínek na svém místě. To, 

co Barthes (2005) vnímal jako moc fotografie být důkazem skutečnosti, Tagg (1988) chápe 

jako komplexní historický výstup, který fotografie vykazují vždy pouze v rámci určitých 

institucionálních praktik a v rámci určitých historických vztahů. Povědomí o tom, čím je 

tvořen důkaz fotografie, v sobě podle Tagga obsahuje samotná historie, která zahrnuje 

konkrétní fotografické techniky a postupy, konkrétní instituce a jedinečné sociální vztahy - 

tedy vztahy mocenské. Jak dále Tagg (2009) tvrdí, fotografie sama o sobě nedisponuje žádnou 

vlastní mocí, ale je instrumentem, prostřednictvím kterého ti, kdo mají reálnou moc, vnucují 

své koncepce těm, kteří ji nemají. Taková instrumentalizace přitom není dána, ale je 

specifickým, nestabilním diskurzivním účinkem (ibid.). Americký filosof Crispin Sartwell 

(2010) v souvislosti s procesem šíření ideologické moci prostřednictvím vizuality uvádí, že 

každou ideologii lze v podstatě chápat jako estetický systém, jako multimediální umělecké 

prostředí
15

.  Sartwell se zaměřuje na fungování politických ideologií. Různé politické režimy 
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 Estetický záměr (krásné/ošklivé), etický záměr (dobré/špatné) a epistemologický záměr 
(pravdivé/nepravdivé) (Flusser 1996, s. 107). 
15

 Kořeny této myšlenky lze nalézt u Waltera Benjamina, který svůj koncept estetizace politiky postavil na 
příkladu fašistické propagandy. Estetizaci politického života a obratné využívání reprodukovaných obrazů ve 
prospěch kultu vůdce považoval za účinný nástroj manipulace mas. Komunismus pak podle Benjamina 
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mohou podle něj využívat nebo potlačovat vizualitu různými způsoby: k propagandistickým 

účelům, ke kontrole či k ovlivnění veřejného mínění. Politický obsah ideologie chápe jako její 

formální a stylistický aspekt. „Při interpretaci je každá konkrétní politická estetika 

srozumitelná pouze v termínech vlastního kulturního rámce a každý takový rámec je 

srozumitelný v daném časovém období, ve kterém se nachází.“ (ibid., s. 236). 

     Otázkou, jakým způsobem jsou obrazy využívány při vyjednávání hodnot ve společnosti 

(tedy při „souboji“ o moc), se zabývá finský teoretik komunikace Matteo Stocchetti 

(Stocchetti a Kukkonen 2011). Stocchetti  tvrdí stejně jako Tagg, že obrazy jako takové samy 

o sobě žádnou moc nemají. Nelze je tedy chápat jako aktivní činitele, ale spíše jako nástroje 

v rukou jiných činitelů, kteří je využívají pro své záměry. Stocchetti chápe obrazy jako 

součásti procesu vyjednávání hodnot. Význam obrazů se pak podle něj stává proměnnou, 

závislou na výsledku tohoto vyjednávání. Analýza mocenských vztahů spojených s vizuální 

komunikací je potom komplexnější a spolehlivější, pokud je cílem posoudit jejich vliv na 

konkurenci v distribuci hodnot ve společnosti. Poststrukturalistická analýza obrazů tak podle 

Stocchettiho vyžaduje především interpretaci této politické role vizuální komunikace. 

Upozorňuje však na to, že obrazy nejsou jen nástroji k „dělání politiky“, ale že mohou být 

také nástroji k utváření různých alternativních prostorů a rozměrů. „Mnohovýznamnost 

obrazů reflektuje obecnou ambivalenci imaginárna lidské činnosti a vizuální politika je pak 

soutěží o kontrolu této ambivalence.“ (ibid., s. 33). 

     Podle amerických teoretiček vizuální kultury Sturkenové a Cartwrightové (2009) lze 

fotografické obrazy chápat jako prostředky, jejichž pomocí jsou ideologie vytvářeny a do 

kterých jsou ideologie projektovány. Reprezentace prostřednictvím obrazů pak podle nich 

mohou být využívány k ovlivňování lidí, aby sdíleli či odmítali určité názory a hodnoty. 

Fotografie lze tedy do určité míry vnímat jako vizuální a ideologické výrazy své doby, které 

představují důležitou složku při vnímání mocenských vztahů mezi jednotlivci a institucemi.  

Díky fotografii (a obecně masovým médiím) dochází k tomu, že lidé ideologie spoluutvářejí 

prostřednictvím touhy být jako ostatní, vyhovět a přizpůsobit se společnosti. Novinářské 

fotografie tak mohou utvářet homogenní obrazy, které divákům ukazují „dokonalou“ podobu 

vnějšího světa a které mají schopnost ovlivňovat to, jak diváci vnější svět i sami sebe vnímají 

(ibid.). 

                                                                                                                                                                                     
odpovídá politizaci umění, kterou chápe jako důsledek procesu, kdy se reprodukované obrazy ztrátou své 
jedinečnosti a původní hodnoty po vstupu do veřejného prostoru politizují (Benjamin 1979, s. 40). 



33 

 

1.2.6.1 K pojmu ideologie  

     V rámci strukturalistického zájmu o ideologie lze rozlišit mezi klasickými ideologickými 

studiemi a jejich revizemi, opravami či rozšířeními. Zatímco v marxistickém pojetí je 

ideologie chápána jako systém myšlenek, které vyjadřují zájmy dominantní třídy, 

pro poststrukturalistické přístupy je ideologie v zásadě souborem myšlenek, postojů a hodnot 

jakékoli sociální skupiny, které se projevují na všech úrovních institucionálního a 

každodenního života. Kritickou koncepci ideologií v kontextu masové komunikace představil 

britský sociolog John Thompson (1990). Studovat ideologie podle něj znamená zkoumat 

způsoby konstruování a sdělování významů prostřednictvím symbolických forem různých 

kódů. Vyžaduje to také zkoumání společenského kontextu (tedy strukturovaných sociálních 

vztahů) a způsobů, jakými tyto významy slouží k udržení vztahů dominance. Analýza 

ideologií pak podle Thompsona (ibid., s. 23) spočívá ve třech krocích: 1. V sociálně historické 

analýze, tedy analýze kontextu produkce, šíření a příjmu symbolických forem. 2. V 

diskurzivní analýze, tedy analýze symbolických konstrukcí s ohledem na vnitřní organizaci 

symbolických forem (na struktury, vzorce a vztahy). 3. V interpretaci, v rámci níž se lze 

zabývat tím, co je symbolickou formou reprezentováno, a v rámci které dochází ke kreativní 

konstrukci možného významu. 

     Nizozemský představitel kritického diskurzivního přístupu Teun A. van Dijk (2000) 

charakterizoval ideologie jako systémy myšlenek a soubory přesvědčení v lidské mysli, které 

nejsou jen mentální, ale jsou rovněž společensky sdílené a vztahují se ke společenským 

strukturám. Ideologie jsou podle van Dijka vyjadřovány vždy prostřednictvím symbolů a 

diskurzu. Nejde tedy o individualistické konstrukty, ale o společenské konstrukty, sdílené 

určitou skupinou lidí. Právě v diskurzivních projevech pak lze sledovat, jak ideologie fungují, 

jak se utvářejí, mění a rozšiřují. Van Dijk hledá především společenské a kognitivní funkce 

ideologií. Tvrdí, že ideologie jsou podstatou všech sociálních reprezentací sdílených členy 

skupiny a umožňují těmto členům uspořádat své představy o tom, co je dobré a co špatné, a 

chovat se podle toho. Ideologie tak mohou utvářet podstatu konkrétního porozumění světu. 

Při jejich studiu je nutné si uvědomit, že neexistuje pouze jedna dominantní ideologie, ale 

existují také alternativní ideologie: ideologie opozice, ideologie rezistence či ideologie 

konkurence mezi skupinami. Některé ideologie sice legalizují zneužití moci, ale ne všechny 

lze vnímat negativně. Analýza diskurzivního vyjádření a šíření ideologií pak podle van Dijka 

vyžaduje detailní, systematický rozbor různých úrovní, struktur a jednotek diskurzu, a 

odhalení strategií konkrétní komunikační události. Při analýze je rovněž nutné brát v úvahu, 
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že působení ideologií nemusí mít vždy požadované účinky, protože sociální aktéři jsou 

nezávislé individuality a mají pod kontrolou své názory. Ideologický vliv je podle van Dijka 

nejúspěšnější, pokud jsou ideologie soudržné se zkušeností aktérů, kteří jsou součástí 

diskurzu, pokud tito aktéři pro své názory nemají jinou alternativu kromě ideologických 

modelů a pokud mohou být manipulováni k upřednostnění a uveřejnění informací, i když to 

není v jejich nejlepším zájmu. 

     Zvýšený zájem o ideologie v kontextu mediálních studií vysvětlil Stuart Hall (2007). 

Posun v myšlení mediálních teoretiků od hlavního proudu ke kritické perspektivě 

v šedesátých letech 20. století lze podle něj v zásadě popsat jako posun od behaviorální 

perspektivy k perspektivě ideologické. Podle Halla se rámci této nové perspektivy projevil 

zájem o způsob utváření významů. Začalo se nově vycházet ze skutečnosti, že význam není 

dán a že stejné prostředkované události může být připisováno více významů. Teoretici si 

uvědomili, že aby mohl být stejný význam opakovaně produkován, musí získat na určité 

věrohodnosti, legitimitě či samozřejmosti, což s sebou nese marginalizaci, bagatelizaci či 

delegitimizaci alternativních konstrukcí. Z tohoto zjištění podle Halla (ibid., s. 69) vyplývají 

dvě otázky: 1. Jak si dominantní diskurz coby popis či vysvětlení světa zajišťuje a 

ospravedlňuje svou pozici a jak udržuje veškerá omezení, zákazy či vyloučení uplatňovaná 

vzhledem k alternativním nebo konkurenčním definicím? 2.  Jak instituce, které jsou 

zodpovědné za popis a vysvětlení událostí ve světě, uspěly v udržování škály preferovaných 

či omezených významů v dominantních komunikačních systémech a jak se tyto aktivní 

způsoby privilegování nebo upřednostňování významů prakticky uskutečňují?  

     Hall vyšel z předpokladu, že proces označování je sociální praxí. Specifičnost mediálních 

institucí potom tkví ve způsobu, jakým je tato sociální praxe uspořádána za účelem produkce 

symbolického produktu. Význam prostředkované události tedy není dán strukturou reality 

jako takové, ale závisí na činnosti označování, vykonávané prostřednictvím sociální praxe. K 

vytvoření konkrétního záznamu události je přitom zapotřebí specifického výběru určitých 

prostředků (selekce) a jejich společné artikulace prostřednictvím praxe, která produkuje 

význam (kombinace). Právě v tomto procesu se podle Halla setkáváme s ideologickou mocí, 

tedy s mocí označovat události určitým způsobem. Pro kritický přístup k ideologiím je pak 

obecně v kontextu mediálních studií příznačný posun od obsahu ke struktuře či od zjevného 

významu na úroveň kódů (ibid.).  
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     Definice ideologií Thompsona, van Dijka a Halla nelze ovšem jednoduše aplikovat na 

zkoumání povahy a fungování ideologií v totalitních režimech. „Tyto přístupy se zaměřují na 

vymezení pojmu ideologie tak, aby popisoval ideologii západních, kapitalistických, 

svobodných, demokratických společností.“ (Reifová 2008, s. 134). Ideologie poválečných 

společností, autoritativně řízených konkrétní politickou doktrínou, zůstala teoretiky více méně 

nepopsána. Podle Reifové se pojetí ideologie v nesvobodných společnostech, které 

v dostupných vymezeních zatím scházelo, týká režimů, v nichž vliv dominantních vrstev 

významně nezávisí na vlastnictví ekonomického či kulturního kapitálu, ale které mají naopak 

zajištěno vlastnictví kapitálu politického. Ideologie opírající se o vlastnictví politického 

kapitálu lze charakterizovat jako institucionalizované (či formální), ideologie závisející na 

vlastnictví ekonomického a kulturního kapitálu jako neinstitucionalizované (či neformální). 

Reifová vyzdvihuje tři základní vlastnosti formálních ideologií: 1. Přístup k dominantnímu 

postavení se nemusí vyjednávat, ale je předem legislativně zakotven. 2. Formální ideologie 

jsou centrální a zaujímají tedy místo v samém středu sociálního života. 3. Nesouhlas, odpor či 

opozice jsou vzhledem k jejich formálnímu ustanovení trestány nejen marginalizací a 

subordinací, ale i zásahem do základních lidských práv (ibid.). Pro studium ideologií 

institucionálně šířených v nesvobodné společnosti se jako vhodný přístup jeví kritická analýza 

ideologií formální i neformální povahy.  

 

1.3 Vizuální studia a obrat k obrazu  

     Interdisciplinární přístup ke studiu vizuální kultury, který se v angloamerickém prostředí 

začal rozvíjet v devadesátých letech 20. století a který vychází především z revize dějin 

umění, z kulturálních studií a sémiotiky, je souhrnně označován pojmem vizuální studia. 

Jednotlivé teoretické přístupy vizuálních studií se pokusila sjednotit Dikovitskaya (2005). 

Obecně rozlišuje tři skupiny teoretiků, kteří se od sebe liší způsobem nahlížení vztahu 

vizuální kultury a dějin umění: první skupina chápe vizuální kulturu jako vhodné rozšíření 

dějin umění, druhá skupina ji chápe jako oblast nezávislou na dějinách umění a třetí skupina 

vnímá vizuální kulturu jako ohrožení tradičních dějin umění. Pro všechny skupiny pak obecně 

platí, že vizuální studia zkoumají všechny typy obrazů, a to především z pohledu mocenských 

a dějinných vztahů. Předmětem vizuálních studií je i každodenní praxe vidění a prezentování 

obrazů. Jejich teoretickými východisky jsou nejčastěji poststrukturalismus, feminismus, 

marxismus a psychoanalýza. K metodologii Dikovitskaya uvádí, že vizuální studia nepřinesla 
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náhradu za metodologii dějin umění, vycházející z principů ikonologie a ikonografie, ale spíše 

zproblematizovala a doplnila jejich metodologii tím, že umožnila uchopit některé ideologické 

předpoklady související s obrazovou reprezentací. „Zatímco dějiny umění jsou strukturovány 

na základě kategorizace jednotlivých obrazů, vizuální studia se zabývají systémy vizuality a 

zahrnují i kulturní diskurzy včetně fotografie, filmu či internetu.“ (ibid., s. 74). Na druhou 

stranu jsou vizuální studia oproti dějinám umění více vymezena v tom smyslu, že využívají 

kritický rámec a jsou tak schopna přehodnotit minulost a znovuobjevit aspekty technologií, 

společnosti či diskurzivních praktik. Metodologie vizuálních studií je proto nutně 

interdisciplinární (ibid.).  

     Mitchell (1994) ve své teorii obrazu zmiňuje tzv. obrat k obrazu (pictorial turn). Jedná se o 

proces navazující na obrat v myšlení ve společenských vědách, který Mitchell charakterizuje 

jako postlingvistické či postsémiotické znovuobjevení obrazu. Tvrdí, že představa obratu 

k obrazu se neomezuje na modernitu nebo na současnou vizuální kulturu, ale je to myšlenka, 

která se v dějinách kultury opakovaně objevila většinou v momentech, kdy na scénu přišla 

nová technologie reprodukce nebo nějaký soubor obrazných představ spojených s novým 

společenským, politickým či estetickým hnutím. Objevení perspektivy, počátek malby na 

stojanu či vynález fotografie mohou být tedy chápány jako dějinné obraty k obrazu. Všechny 

obraty k obrazu však podle Mitchella nejsou stejné, každý zahrnuje specifickou situaci, která 

se objevuje pouze za určitých dějinných okolností. Existuje tak význam obratu k obrazu, který 

je jedinečný pro postmoderní dobu a který je spojený s vývojem disciplinárních znalostí a s 

filosofií. Mitchell se domnívá, že pro postmoderní obrat k obrazu, jehož projevem je vznik a 

rozvoj vizuálních studií, je specifické to, že obrazy se objevily jako naléhavé téma nejen 

v politice a v masové kultuře, ale i v nejobecnějším přemýšlení o lidské psychologii, 

sociálním chování, a dokonce i ve struktuře samotného vědění (ibid.). 

     Skeptické stanovisko k vizuálním studiím jako samostatnému vědnímu oboru zaujal 

americký kritik umění James Elkins. Elkins (2003) tvrdí, že studium vizuální kultury je vždy 

součástí nějakého oboru, a tedy nutně interdisciplinární. Vizuální studia chtějí podle něj 

pojmout pohled na obrazy co nejšířeji, ale sama se limitují záběrem pouze na určitá témata 

(např. na politiku, gender, otázku identity či na společenský význam). Protože vycházejí mj. 

z marxismu, je hlavním účelem vizuální analýzy odhalení tzv. falešného vědomí, tedy 

falešného vidění světa, jehož součástí je odhalení idejí, jež byly u zrodu obrazů. Toto 

zaměření na ideologickou kritiku obrazů ale podle Elkinse nestačí, je nutné pojmout vizuální 

studia multikulturálně. Toho lze podle něj docílit tím, že se rozšíří počet teoretiků 
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zabývajících se nezápadní vizuální kulturou a také tím, že by vznikla určitá komplexnost 

v pohledu na vizuální kulturu. Elkins i Mitchell v souvislosti s vizuálními studii zdůrazňují 

důležitost rozvoje vizuální gramotnosti. Podle Elkinse (2003) vizuální gramotnost zahrnuje 

schopnost rozpoznání obrazu jako takového, schopnost kritické interpretace obrazu (jež vede 

k porozumění obsahu, významu a použití obrazu), schopnost pamatovat si obrazy, schopnost 

porozumět společenským funkcím a účinkům vizuálních praktik a schopnost odhalit záměry 

skryté v obrazech. Mitchell (2008) chápe vizuální gramotnost jako metaforu, která srovnává 

získávání rozdílných úrovní znalostí ve vizuální kultuře se znalostí jazyka a literatury.  

     Pokud jde o rozvoj studií vizuální kultury v českém prostředí, spatřuje Marta Filipová 

(2007) jejich počátky v období první republiky, a to především zásluhou Pražského 

lingvistického kroužku, jehož představitelé se zasloužili o rozvoj sémiotiky a zabývali se 

například funkcí a hodnotou obrazů. V období totalitního režimu v Československu podle 

Filipové převládalo především studium výchovné a společenské funkce umění. V současnosti 

jsou vizuální studia v českém akademickém prostředí a u odborné veřejnosti pojímána na 

jednu stranu odděleně od dějin umění, na druhou stranu dochází k prostupování hranic mezi 

vizuálními studii a ostatními obory (mj. dějinami umění, filmovou vědou, teorií fotografie, 

sémiotikou či mediálními studii).    

 

1.4 Fotografie jako historický pramen  

     Fotografie z historiografické perspektivy tvoří zvláštní skupinu pramenů a vyžaduje tak 

specifické přístupy typologického třídění, kritiky i interpretace. Podle Martiny Winklerové 

(2015) prošel přístup historické vědy k fotografiím v průběhu obratu k obrazu značným 

vývojem. Fotografie se coby prostředek vyjadřování dlouhodobě ukázala jako zásadní aspekt 

vizuálních strategií a jako zásadní zdroj pro porozumění komunikaci v moderních 

společnostech. Doposud však výzkum historických fotografií vykazoval značně asymetrický 

charakter: na jedné straně existují kritické, velmi komplexní a sofistikované debaty o 

fotografii v západních společnostech, na druhé straně nebyly zatím v tomto ohledu brány 

příliš v potaz socialistické společnosti. Hlavní způsob výzkumu fotografií publikovaných 

v socialistických režimech je navíc podle Winklerové orientován na zjednodušující koncepty 

propagandy. Studie se pak zaměřují zejména na Německou demokratickou republiku (srov. 

Hartewig 2004, Matthies 2011, Pannen 2014) a na Sovětský svaz (srov. Wolf 2011), zatímco 

ostatní státy zůstávají vědci opomíjeny.  
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     Ani v české historiografii podle Filipa Wittlicha (2011) fotografie zatím nepatří 

k frekventované problematice. Historici by se proto měli zabývat možnostmi, jakými jsou 

v historické vědě způsoby fotografického zobrazení reflektovány a jaká jsou východiska pro 

zapojení fotografických obrazů do historikovy práce. Wittlich tvrdí, že hranice historické 

vědy musí být překračovány, aby s pomocí nástrojů jiných relevantních oborů mohly být 

pochopeny a popsány vzájemné souvislosti a příčiny. Podle něj jsou to právě vizuální studia a 

také využití sémiotické metody, jež se jeví jako vhodné nástroje pro přiřazení fotografie 

k pramenné základně historické vědy. Širší pole uplatnění se fotografii začalo nabízet 

v podstatě až se vznikem nových historických směrů v posledních desetiletích. Především 

nástup kulturní historie v osmdesátých letech 20. století posílil obecnou tendenci ústupu od 

velkých dějin a zkoumání makrostruktur ve prospěch dějin všedního dne, a význam 

obrazového materiálu a fotografie tak výrazně vzrostl. Fotografie byla najednou schopna 

zprostředkovat historikům jiný pohled než většina dochovaných úředních písemností (ibid.)  

     Wittlich dále uvádí, že práce s novými prameny v historické vědě s sebou přinesla zvýšené 

nároky na jejich metodologické uchopení. Vedle intuitivních přístupů se hlavní oporou 

historického obrazového výzkumu staly metody přejímané z příbuzných oborů, zejména 

ikonografie a sémiotiky. Při interpretaci historických fotografií je pak podle Wittlicha vždy 

nutné brát v úvahu komplikovanost procesu převedení vnímaného obrazu na interpretující 

text. Kritika fotografických obrazů by měla respektovat především specifické podmínky 

fotografií, lišící se od obecně znakových i výtvarně obrazových pramenů. Odlišnost a výsadní 

postavení fotografie oproti ostatním obrazům v tomto směru Wittlich spatřuje v tom, že je 

pevně svázaná se skutečným objektem nebo jevem a jeho zobrazením na snímku. Kritická 

analýza fotografie by proto měla být zaměřena především na zasazení konkrétního snímku do 

časoprostorových souřadnic, na formulaci jednotlivých prvků a na zjištění podmínek, za 

kterých snímek vznikl (včetně inventury dalších pramenů, které se zkoumaným fotografickým 

obrazem souvisejí). Podstatným výsledkem takové analýzy je pak získání odstupu od toho, 

čím se fotografie bezprostředně podbízí a co způsobuje její povrchní vnímání. „Při 

konfrontaci s historickou fotografií dochází k setkání s minulým časem, kdy se řada vztahů, 

hodnot a reálií již nachází mimo oblast osobní zkušenosti badatele. Potřebné nalézání, 

udržování a znovuobnovování vztahů mezi minulostí a přítomností je jedním z poslání 

historické vědy, která takto z neuspořádané minulosti pomáhá vytvářet strukturovanou a 

současnému myšlení přístupnou historii.“ (ibid., s. 154). 
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     Interpretací historických fotografií z období socialismu v českém prostředí se zabýval 

Kamil Činátl. Jeho přístup k fotografickým obrazům se zaměřením na fotografie z doby 

normalizace v Československu vychází z tzv. studií kulturní paměti. Činátl (2014) chápe 

fotografii jako médium vzpomínání. Podle něj lidská paměť na kulturní identitu funguje 

selektivně: minulost je přizpůsobována, vytěsňována, zapomínána, zkreslována. Co se 

v dějinách skutečně stalo, nemusí být pro badatele tolik podstatné, jako představy a praktiky, 

které si s danou minulostí spojují diváci. Zobrazení normalizace obecně vykazuje podle 

Činátla poměrnou ustálenost a je díky tomu i snadno srozumitelné. Podle něj je normalizace 

vizuálně atraktivní a současní diváci ji proto ve fotografiích snadno rozpoznávají. Pro 

badatele je potom klíčové promýšlet specifickou rétoriku paměťového média, tedy otázku, 

jakým způsobem fotografie divákům minulost ukazují. Činátl vidí specifičnost normalizační 

vizuality v tom, že při prohlížení fotografií normalizační každodennosti se divák neptá po 

identitě osob zachycených na snímku, nevnímá zachycenou situaci jako jedinečnou, necítí 

potřebu ji individualizovat, ale představuje pro diváka spíše určitý typizovaný znak doby 

(ibid.). 

     Pokud jde o interpretaci historických fotografií, je význam snímků podle Činátla 

formulován vždy na základě určitého symbolického předporozumění. Rozdíly ve čtení 

fotografií pak vycházejí z užití odlišných výkladových schémat a jiné kontextualizace snímků. 

„(…) normalizace, to nebyli jen vládnoucí a ovládaní, politika šla často úplně mimo 

každodenní život, lidé na obrázku nám ukazují svou schopnost osvojit si sociální svět“. (ibid., 

s. 235). Má-li fotografie jako pramen posloužit mj. k porozumění dobovému sociokulturnímu 

kontextu, pak je potřeba k ní přistupovat s kritickým odstupem a reflektovat její 

zprostředkující medialitu. Činátl uvádí, že při analýze normalizačních fotografií je podstatné 

všímat si především mechanismů, které fungují na pozadí fotografované minulosti, a rétoriky 

médií, jejichž prostřednictvím vstupují tyto minulosti do sociální praxe. Svou studií chtěl 

přispět k posílení dialogu mezi dílčími obory kulturních a sociálních věd a k výraznějšímu 

průniku interdisciplinarity do historiografické praxe. Šlo mu rovněž o praktickou aplikaci 

postmoderních metodologií (ibid.). Kritický přístup k historickým fotografiím, který posiluje 

interdisciplinaritu mezi historiografií, sémiotikou a postmoderní metodologií, pak může být 

vnímán jako přístup, který umožňuje komplexnější a hlubší náhled na zkoumaný fenomén. 
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2. Metodologická část 

     Smyslem této části práce je popsat možnosti aplikování postmoderního metodologického 

přístupu k analýze obrazů na výzkum historických novinářských fotografií z období 

socialismu v Československu. Metodologická část práce je členěna do čtyř kapitol, které 

představují výchozí metodologii výzkumu, obecné metody výzkumu a konkrétní metodiku 

výzkumu. V kapitole 2.1 je věnována pozornost multimodálnímu přístupu k vizuální 

komunikaci, kapitola 2.2 se věnuje sociální sémiotice, kapitola 2.3 představuje obecné metody 

výzkumu (kvantitativní obsahovou analýzu obrazu, sociálně sémiotickou analýzu obrazu a 

orální historii) a kapitola 2.4 popisuje metodiku výzkumu, včetně výzkumných otázek, 

hypotéz, cílů výzkumu a hodnocení kvality výzkumu. 

 

2.1 Multimodalita 

     Multimodalita je jedním z postmoderních přístupů, který zohledňuje ideologickou stránku 

komunikace. Jejím záměrem je porozumět vývoji různých módů komunikace a jejich vztahu 

ke společnosti. V rámci multimodálního přístupu je komunikace nahlížena jako neustále se 

rozvíjející proces, při kterém dochází k zakódování kulturního a společenského kontextu 

prostřednictvím komplexního souboru praktik pro utváření významů. Multimodalitu lze 

chápat jednak jako teoretický přístup k porozumění tomu, jakým způsobem se komunikace 

rozvíjí prostřednictvím souboru různých modalit v procesu sociální sémiotiky, jednak jako 

takovou součást diskurzivní analýzy, která se zabývá vznikem, vývojem a fungováním textů 

realizovaných prostřednictvím více než jednoho sémiotického systému (Maiorani a Christie 

2014).  

     Multimodální přístup k vizuální komunikaci, tedy ke komunikaci prostřednictvím 

vizuálních znaků, představuje švédský teoretik komunikace David Machin. Jeho koncept je 

inspirován prací britského sémiotika Gunthera Kresse a nizozemského lingvisty Thea van 

Leeuwena (1996). Machin (2007) popisuje multimodální analýzu obrazů jako metodu, která 

umožňuje divákovi rozdělit kompozici obrazu na jeho základní části a porozumět, jak tyto 

části spolupracují. Tato metoda mimo jiné zohledňuje způsob, jakým jsou vizuální znaky 

užity v kombinaci s dalšími znaky, aby utvářely význam. Předpokladem je, že jeden znak 

může v různých kombinacích nabývat různého významu. Tak je z pohledu multimodality 

význam znaků spíše potenciální než fixní a leží v systému vizuální gramatiky. Multimodální 
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přístup potom umožňuje popsat tuto gramatiku obrazů a analyzovat pravidla a principy, které 

divákům dovolují porozumět potenciálu významu ležícímu v relativním umístnění prvků v 

obraze, ve výřezu, v blízkosti prvků, v sytosti barev, ve stylu písma apod. (ibid.) V tomto 

lingvisticky inspirovaném modelu se kompozice obrazů stávají vizuálním vyjádřením, kde 

uspořádání jsou vytvářena z množiny možností takovými způsoby, jež jsou ovlivněny 

kulturními konvencemi. Komunikační užití vizuálních prvků lze pak definovat jako způsob, 

jakým mohou vizuální prvky ovlivňovat nálady a postoje diváků, sdělovat myšlenky a utvářet 

pohled na kompozici. Například pokud zná fotograf způsob, jakým je vizuální gramatika 

užívána v konkrétních novinách, bude používat vysledovaná pravidla a vzorce a systematicky 

vybere ty „správné“ sémiotické zdroje
16

, aby vytvořil zamýšlený význam. Tento výběr pak 

samozřejmě není neutrální, ale je vždy motivován určitými zájmy (ibid., s. xii).  

     Ať už je to pomocí jazyka či pomocí vizuálních reprezentací, existuje tendence používat 

znaky k definování společnosti. Použití znaků v novinářských fotografiích tedy nemůže být 

neutrální mimo jiné proto, že jde o definování sociální reality z určité perspektivy a v určitém 

kulturním kontextu. Machin zdůrazňuje, že vytvořený význam fotografií se může zdát 

neutrální pouze díky tomu, že se opakovaně používají určité vizuální znaky a jejich 

kompozice jako přirozený stav věcí, ačkoli ve skutečnosti znaky i kompozice vždy skrývají 

komplexní historický vývoj a konkrétní politické vztahy. Fotografické obrazy pak umožňují 

určitým skupinám, aby se jejich verze světa zdála přirozená a jasná, ačkoli vizuální 

reprezentace společnosti jsou vždy její ideologickou verzí. Takto může vizuální gramatika 

ideologicky strukturovat svět a ve společnosti dochází k „souboji“ o definice světa ve 

vizuálním poli (ibid., s. xiii).  

 

2.2 Sociální sémiotika 

     Mezi multimodální přístupy, zohledňující klíčovou roli sémiotických zdrojů pro utváření 

významů, patří sociální sémiotika. Sociální sémiotika je inspirována strukturalistickou 

sémiotikou a systémovou funkční lingvistikou. Zatímco cílem strukturalistického 

sémiotického přístupu k reprezentaci je identifikovat kulturní kódy, a tak porozumět tomu, 

jakým způsobem spolu lidé komunikují přiřazováním stejných významů určitým znakům, 

                                                           
16

 Sémiotické zdroje (semiotic resources) jsou všechny činnosti a artefakty, které jsou využívány pro komunikaci, 
ať už jsou produkovány lidmi nebo technologiemi. Jedná se o postmoderní pojetí toho, co bylo tradičně 
nazýváno „znakem“. V sociální sémiotice se však dává přednost pojmu zdroj, protože vylučuje dojem, že znak je 
něco, co je předem dáno a co není ovlivněno způsobem jeho užití (Van Leeuwen 2005, s. 3).   
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funkční lingvistický přístup se snaží odhalit specifické funkce, jež textové systémy 

vykonávají (Jewitt a Oyama 2001). Přínosem sociální sémiotiky oproti tradiční sémiotice je, 

že zohledňuje sociální kontext při tvorbě kódů, mocenské vztahy při tvorbě významů a 

akceptuje změnu sémiotického systému v závislosti na přesunech moci ve společnosti. 

Hlavním zájmem sociální sémiotiky je odhalení strategií systémů reprezentace a zjištění, jak 

tyto systémy fungují, aby divákovi zprostředkovaly určitý význam. Sociální sémiotika je tak 

v podstatě studiem sociálních kontextů významu a studiem mocenských praktik a interpretací 

označování (Thibault 1991). Zaměřuje se především na způsoby, jakými ideologie a 

společenské zájmy utvářejí sémiotické systémy, a na způsoby, jak se tyto systémy proměňují 

a jak jsou přijímány v průběhu proměny společnosti (Hodge a Kress 1988).   

     Van Leeuwen (2005) zdůrazňuje dva základní principy sociální sémiotiky. Za prvé, není to 

„čistá“ teorie, protože vždy vyžaduje nejen studium sémiotických konceptů a metod, ale také 

konceptů a metod z jiných oborů. Přesto je podle van Leeuwena podstatné, aby sociální 

sémiotika byla vždy plně ukotvena v sociální teorii. Tento typ interdisciplinarity je jedním ze 

základních rysů sociálně sémiotického přístupu. Druhým principem je, že sociální sémiotika 

je určitou formou průzkumu. Nabízí možnosti pro formulaci otázek a způsobů hledání 

odpovědí na ně. I když je v rámci sociální sémiotiky používána konkrétní metoda s 

konkrétním analytickým postupem, je sociální sémiotika především průvodcem, který ukazuje 

způsob, jakým je možné přistoupit k danému problému a vytvořit si vlastní závěry, spíše než 

aby nabízel hotové odpovědi (ibid., s. 1).  

     Sémiotické zdroje v každé komunikaci pak mají podle van Leeuwena jednak teoretický 

sémiotický potenciál (tvořený všemi jejich minulými způsoby užití) a jednak aktuální 

sémiotický potenciál (tvořený těmi jejich minulými způsoby užití, které jsou uživateli daného 

zdroje známé a jsou považovány za relevantní, a také takovými způsoby užití, jež mohou být 

uživatelem odhaleny na základě jeho specifických potřeb a zájmů). Způsoby užití 

sémiotických zdrojů se pak odehrávají vždy v určitém sociálním kontextu a tento kontext buď 

má pravidla, která regulují, jak mají být sémiotické zdroje užívány, nebo tento kontext 

ponechává uživateli ve způsobu užití zdroje relativní svobodu. Podle van Leeuwena 

sémiotické zdroje sice nemají žádné objektivně fixované významy, ale neznamená to, že 

význam je pro všechny uživatele snadno a volně přístupný. V sociálním životě se totiž někteří 

aktéři neustále snaží upevňovat a kontrolovat způsob užití sémiotických zdrojů a tím 

ospravedlnit pravidla, která pro jejich způsob užití vytvářejí. Studovat sémiotický potenciál 

určitého sémiotického zdroje tedy znamená studovat, jakým způsobem tento zdroj byl, je či 
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může být využit pro účely komunikace. Znamená to vypracovat souhrn minulých, 

současných, případně i budoucích zdrojů a jejich způsobů užití. Takové souhrny však 

přirozeně nejsou nikdy kompletní, protože bývají vytvářeny vždy k velmi rozdílným 

specifickým účelům výzkumníků (Van Leeuwen 2005, s. 3-5). 

 

2.3 Obecné metody výzkumu 

     Pro účely výzkumu jsou využity tzv. smíšené metody, které kombinují kvalitativní a 

kvantitativní metodologický přístup. Princip smíšených metod obecně umožňuje propojení 

kvalitativní i kvantitativní větve výzkumu podle určitých pravidel na úrovni výzkumných 

otázek, metod a výsledků výzkumu. Přínosem takového přístupu je rozšíření, prohloubení a 

komplexnější porozumění předmětu zkoumání (Creswell a Plano Clark 2010).  

 

2.3.1 Obsahová analýza obrazu 

     Fotografický obraz lze chápat jako „kvazitext“, který na primární rovině významu může 

být zkoumán obdobným způsobem jako text psaný. Obsahová analýza obrazu je metodou, 

která zkoumá vnější, pohledem zachytitelné, zjevné prvky obrazu (a nezohledňuje jeho skryté 

významové vrstvy). Lze ji využít při výzkumu sérií fotografií, které dovolují zachycení 

rozdílů, obecných tendencí, i tendencí dobových. Obecně tato metoda spočívá nejprve ve 

vyčlenění vizuálních prvků, které jsou podstatné vzhledem k výzkumnému problému, poté 

ve zjištění frekvence jejich výskytu ve vybraném souboru fotografií a nakonec v provedení 

kvantitativní analýzy výsledků. Je stanoveno sedm kroků obsahové analýzy fotografického 

materiálu: jasné vymezení výzkumného problému nebo otázky, výběr pramene pro výzkum 

(ten by měl poskytnout hodnotný fotografický materiál pro analýzu definovaného problému), 

vyčlenění výběrového souboru fotografií, vymezení takových proměnných, které jsou 

vzhledem k výzkumnému problému nejpodstatnější, proces kódování, kvantitativní analýza 

(tedy zjištění četnosti výskytu každé kategorie ve fotografickém materiálu) a formulování 

závěrů (tedy empirická a teoretická zobecnění, která z analyzovaného materiálu vyplývají) 

(Sztompka 2007). 

     Při využití obsahové analýzy ve výzkumu by nemělo být opomenuto několik aspektů. 

Například pokud jsou při procesu výběru vzorku nejprve vybírány všechny fotografie, které 
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jsou vzhledem k výzkumné otázce relevantní, je důležité uvědomit si rovněž otázku 

reprezentativnosti přístupných dat. Protože obsahová analýza obecně pracuje s velkými 

soubory dat, spoléhají se výzkumníci většinou na určitý způsob výběru vzorku. Pro výběr 

vzorku potom platí, že by měl být jednak reprezentativní, a jednak signifikantní. Klíčovým 

krokem obsahové analýzy je pak stanovení jednotlivých kategorií. Kategorie mohou být buď 

popisné, které se striktně drží toho, co v obrazech „skutečně“ je, nebo interpretativní, které 

dovolují určitou míru kvalitativní analýzy. Oba typy kategorií však musí pro zajištění validity 

splňovat to, že jsou kompletní a výlučné. Kódování kategorií v obrazech musí být 

jednoznačné. Pečlivou operacionalizací kategorií, která samotnému kódování předchází, by 

měla být zajištěna reliabilita výzkumu. Při interpretaci výsledků je potom nutné brát v úvahu, 

že větší četnost nějaké kategorie nemusí vždy nutně znamenat, že je významnější než 

kategorie ostatní. Stejně významné může být například i to, že některá kategorie se v obrazech 

nevyskytuje vůbec. Blízký vztah obsahové analýzy k masovým médiím pak není v tom, že by 

tato metoda byla nahlížena jako způsob, který zajistí objektivní data, ale spíše v tom, že je to 

metoda, která umožňuje zkoumat tato média v celé jejich šíři. Obsahová analýza člení obraz 

na několik částí, které kromě statistických korelací není schopna propojit jiným způsobem. 

Nemůže tak přispět k odhalení latentní významové vrstvy obrazu, ani k interpretaci toho, co 

obraz jako celek vyjadřuje. Ačkoli se může zdát kontraproduktivní, že obsahová analýza 

redukuje bohatý materiál každé fotografie na několik málo kódů, umožňuje na druhou stranu 

odhalení takových vzorců, které jsou jinou metodou výzkumníkem nezachytitelné. Slabostí 

obsahové analýzy obrazů je, že se zaměřuje téměř výhradně na způsob kompozice 

v samotném obraze, ale nesděluje nic o produkci obrazu či o jeho divácích (Rose 2012). 

     V odborných studiích, zabývajících se novinářskými fotografiemi, je obsahová analýza 

nejčastěji využívanou metodou. Autoři výzkumů obsahovou analýzu aplikují na reportážní 

fotografie (srov. Lutz a Collins 1993, Rodgers et al. 2007, Kelly 2008, Seels et al. 1999, Lee 

et al. 2004, Rodgers et al. 2007, Poindexter et al. 2010, Hunter et al. 2013), reklamní 

fotografie (srov. Stafford a Spearse 2003, Xue a Ellzey 2009, Kolbe a Albanese 1996) či 

válečné fotografie (srov. King a Lester 2005, Fahmy a Kim 2008, Nikolaev 2009). Obsahem 

novinářských fotografií publikovaných v totalitním režimu se zabýval Kenney (1993), který 

se ve své studii zaměřil na fotografickou reprezentaci v čínském tisku v osmdesátých letech 

20. století, či Kanevová a Ibroshevová (2013), jež analyzovaly fotografie publikované 

v bulharském tisku komunistické strany mezi padesátými a osmdesátými lety 20. století. 
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2.3.2 Sociálně sémiotická analýza obrazu 

     Mezi sociálně sémiotické přístupy k obrazům patří tzv. gramatika vizuálního designu, 

neboli sociálně formovaný soubor pravidel pro vytváření významu v obrazech (Kress a van 

Leeuwen 2006). Fotografické obrazy mají z této perspektivy tři hlavní funkce, které lze 

analyzovat: reprezentační, interaktivní a kompoziční. V rámci reprezentační funkce lze 

rozlišit mezi narativními a konceptuálními obrazy. Narativní vizuální struktura ukazuje 

vyvíjející se aktivity a události, procesy, změny a přechodné prostorové uspořádání. 

Konceptuální vizuální struktura potom reprezentuje aktéry z hlediska struktury či významu 

v jejich obecnější a více méně stabilní a nadčasové podstatě (ibid., s. 79). Interaktivní význam 

obrazů zahrnuje několik druhů interpersonálních vztahů. Tímto vztahem může být vztah 

utvářený v rámci obrazu (mezi aktéry reprezentovanými v obraze), prostřednictvím obrazu 

(mezi autorem obrazu a divákem obrazu) či mezi reprezentovanými aktéry a divákem obrazu. 

Tyto interaktivní významy jsou v obrazech ustavené prostřednictvím tří systémů, 

zohledňujících vztah mezi divákem a reprezentovanými aktéry: kontaktem, který je 

zprostředkován pohledem aktérů a jejich držením těla, sociální vzdáleností, která je utvářena 

prostřednictvím typu záběru a velikosti rámu, a postojem, který může být buď objektivní či 

subjektivní (ibid., s. 114-117). Kompoziční významy v obrazech pak vznikají prostřednictvím 

čtyř simultánních systémů: informační hodnoty (která odkazuje k tomu, kde jsou aktéři 

umístěni v obraze), významnosti (u které se ptáme, jak velký prostor aktéři v obraze 

zaujímají), rámování (u kterého zjišťujeme, jak jsou aktéři propojeni s ostatními prvky 

v obraze), a modality (která ukazuje míru shody mezi tím, co vidíme na fotografii, a tím, co 

vidíme v realitě) (ibid., s. 177). 

     Tento uvedený postup rozboru obrazů může být v rámci sociálně sémiotického přístupu 

k fotografickým obrazům pro výzkumníka základním vodítkem. Sociálně sémiotická analýza 

obrazů je však subjektivním přístupem, jehož jakákoli jednoznačně stanovená pravidla nelze 

jednoduše zobecnit na všechny vizuální reprezentace. Je nutné při interpretaci zohlednit vždy 

daný sociokulturní rámec a konkrétní diskurzivní praktiky, v jejichž prostředí jsou obrazy 

produkovány a užívány. Spíše než popis konkrétní struktury gramatiky vizuálního designu 

podle předem stanovených kritérií je smyslem sociálně sémiotické analýzy odhalovat a 

interpretovat praktiky, které jsou součástí procesu utváření dané vizuální gramatiky 

v konkrétním způsobu užití obrazu.   
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     Sociálně sémiotickou analýzu novinářských fotografií aplikovala ve svém výzkumu např. 

Konstantinidouová (2008), jejímž záměrem bylo zmapovat fotografickou reprezentaci 

událostí druhé světové války v řeckém tisku, přičemž se zaměřila především na vizuální 

konstrukci lidského utrpení ve válce. Lule (1995) sociálně sémiotický přístup využil 

k interpretaci novinářských fotografií z války v Perském zálivu v americkém týdeníku 

Newsweek. Stromová (2016) se zaměřila na způsoby ideologických reprezentací, když 

aplikovala sociálně sémiotický přístup na novinářské fotografie ve španělskojazyčném tisku 

v USA. Kombinaci obsahové analýzy a sociálně sémiotické analýzy pak zvolili např. Bell a 

Milic (2002), kteří obsahovou analýzou reklamních obrazů z reprezentativního vzorku 

časopisů nejprve prokázali, že rámec kvantitativního přístupu lze použít pro určení četnosti 

vizuálních znaků, jež jsou základem pro zobrazování stereotypů. Pro kvalitativní zjištění 

stereotypních zobrazení mužů a žen pak použili sociálně sémiotický přístup. Kombinaci obou 

analytických metod aplikovala ve své studii také Germanová (2010), která se zaměřila na 

způsob zobrazování amerických prezidentských kandidátů v tisku během kampaně v roce 

2000. V českém prostředí aplikovala kombinaci obsahové analýzy a sociálně sémiotické 

analýzy fotografií ve výzkumu obrazové komunikace v tisku Martina Vojtěchovská (2008). 

Ve své studii se zabývala problematikou vztahu fotografií a ideologií, když porovnávala 

způsoby fotografické reprezentace v českých denících v letech 1985 a 2005. 

 

2.3.3 Orální historie 

     Orální historie je metoda, jejímž jádrem je paměť, v níž je uchováván význam a ze které je 

možné tento význam extrahovat. Orální historii lze chápat jako metodu, která je složena 

z řady propracovaných a vyvíjejících se postupů, jejichž prostřednictvím badatel získává nové 

poznatky na základě ústního sdělení osob, které byli účastníky či svědky určité události, 

procesu nebo doby, které badatel zkoumá (Vaněk a Mücke 2015). Od jiných forem rozhovorů 

se orální historie liší svým obsahem a rozsahem. Jejím cílem je vyhledávat podrobnou zprávu 

o osobní zkušenosti a reflexi a na rozdíl například od komentářů k čistě současným událostem 

je obsah jejích rozhovorů ukotven právě v reflexi minulosti (Ritchie 2014). Orální historie je 

metodou historického výzkumu, která je využívána i nejrůznějšími společenskovědními a 

humanitními obory. Jedná se o kvalitativní metodu výzkumu, pro kterou je charakteristické 

demokratizující pojetí dějin. Oproti jiným historickým přístupům více reflektuje tzv. malé 

dějiny, individuální prožitky či rozměr každodennosti (Vaněk a Mücke 2015).  
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     Za nejsilnější stránku orální historie je obecně považována možnost interpretace konkrétní 

dějinné zkušenosti. Nedůvěra k orální historii jako metodě na druhou stranu může vzniknout 

z argumentu, že je metodou příliš subjektivní. Je proto nutné v rámci výzkumu předem počítat 

s tím, že badatel sám je součástí zkoumání a objektivita zde možná není. Problematické na 

samotných rozhovorech s pamětníky také může být to, že narátoři se sami rozhodují, co říci a 

co ne. Rozhovory vycházejí z minulých prožitků jednotlivce a jsou tak ovlivňovány časovým 

odstupem. Při rozhovorech záleží rovněž na osobních motivech dotazovaného, proto jsou 

údaje v nich obsažené v porovnání s jinými prameny více subjektivní. Tuto vlastnost orální 

historie lze však vnímat i jako její kvalitu, protože lidé své příběhy podávají určitými způsoby 

a reprezentují tak i svoji osobitou identitu, která může být vzhledem k zájmům badatele velmi 

přínosná. Prostřednictvím orální historie se badatel dostává k novým informacím, poznatkům 

a faktům, které obohacují, rozšiřují nebo upravují jeho dosavadní obraz dějin a díky sdělením 

pamětníků má možnost dodat své interpretaci dějin individuální rozměr. „Orální historii lze 

ocenit jako účinný nástroj pro úpravu zažitých ideologických schémat, v nichž bývají 

historické děje interpretovány. Je tak velmi důležitou metodou při výzkumu období, která jsou 

takovým ideologickým schematizováním silně poznamenána, jako jsou období totalit a 

diktatur.“ (Vaněk a Mücke 2015, s. 30).  

     V rámci orální historie je za kvalitní a přínosný rozhovor považován takový, v jehož rámci 

narátor své dosavadní role, trvající či uchované v paměti, nejen líčí a vypráví o nich, ale 

zároveň je reflektuje podle svých autentických, osobních hodnotových kritérií, zásad, pocitů a 

individuálních vlastností. Přínos badatele při analýze rozhovoru pak spočívá především ve 

výběru kritérií a ve vystižení podstaty a výpovědní hodnoty analyzovaného pramene ve 

vztahu ke stanoveným výzkumným cílům. Pojmem interpretace jsou pak v rámci orální 

historie chápány takové postupy, při kterých badatel na základě strukturované, analyzované 

výpovědi narátora vysvětluje smysl jak toho, co bylo v rozhovoru sděleno, tak smysl, který 

v narátorově sdělení zařazuje do kontextu daného charakteru celého výzkumu. Interpretace je 

vždy záležitostí jejího autora, jenž se na základě zkušeností snaží vyložit význam, který daná 

událost pro dějiny nebo pro samotného narátora měla. Námitky proti interpretacím rozhovorů 

mohou být následující: ve stejném rozhovoru různí interpreti naleznou různé významy, 

výsledky interpretace nelze zobecnit a interpretace není s to odhalit spolehlivost údajů 

sdělených narátorem. Výzkumníci by si měli být vědomi relativní platnosti jejich 

interpretovaných závěrů. Badatel nezkoumá narátorovo pojetí reality jako takové, ale spíše 

jeho osobní participaci na utváření či zrcadlení této reality (Vaněk a Mücke 2015).  
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2.4 Metodika výzkumu 

2.4.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy 

     Cílem výzkumu je analyzovat a interpretovat fotografie zobrazující československou 

mládež v časopise Mladý svět v období let 1959 až 1989 se zaměřením na fotografiemi 

prostředkované zpravodajské hodnoty a ideologické vzkazy a s ohledem na diskurzivní 

praktiky a sociokulturní praktiky jako kontexty procesu produkce a užití těchto fotografií. 

V obecnější rovině je cílem výzkumu sledovat způsob prolínání diskurzu novinářských 

fotografií v Mladém světě
17

 s diskurzem o mládeži
18

. Předpokladem je, že v rámci každého 

z těchto dvou diskurzů docházelo k vyjednávání hodnot, k „souboji“ o ideologickou moc mezi 

formální ideologií a neformálními ideologiemi, jehož výsledné podoby se promítly jako 

komplexní hodnotové systémy do fotografií v Mladém světě. Každá fotografie zobrazující 

mládež je tak chápána jako nositelka určitého hodnotového systému, jenž odráží výsledky 

procesů vyjednávání hodnot, ke kterým docházelo v rámci diskurzu novinářské fotografie na 

jedné straně, a v rámci diskurzu o mládeži na druhé straně. Je chápána jako nositelka 

konkrétní formy a konkrétního obsahu diskurzu novinářských fotografií o mládeži
19

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Diskurz produkovaný novinářskými fotografiemi, který má určitou formu a obsah (srov. Torfing 1999, s. 213). 
18

 Diskurz o tom, jak různí aktéři chápou roli mládeže ve vztahu k produkci společenského řádu (ibid., s. 212). 
19

 Diskurz produkovaný novinářskými fotografiemi o tom, jak různí aktéři chápou roli mládeže ve vztahu 
k produkci společenského řádu. 
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Graf č. 1. Prolínání diskurzu novinářských fotografií s diskurzem o mládeži a „souboj“ o 

ideologickou moc (v případě totalitního režimu) 

 

 

 

 

Hlavní výzkumná otázka:  

Jakým způsobem byla zobrazována mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět v období let 

1959 až 1989? 

Dílčí výzkumné otázky: 

1. Jaké zpravodajské hodnoty jsou prostřednictvím fotografií zobrazujících mládež 

reprezentovány? 

2. Jaké ideologické vzkazy jsou prostřednictvím fotografií zobrazujících mládež 

konstruovány? 

3. Jakým způsobem se proměnil diskurz novinářských fotografií v Mladém světě o mládeži 

v průběhu zkoumaného období? 
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Graf č. 2. Harmonogram výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Obsahová analýza fotografií 

     K zodpovězení první výzkumné otázky byla využita kvantitativní obsahová analýza. 

Výběrový soubor je tvořen všemi čísly vydání časopisu Mladý svět od ledna 1959 do prosince 

1989. Vzhledem k dobovému politickému institucionálnímu kontextu je výzkumná část práce 

rozčleněna na tři období: 1. Leden 1959 až prosinec 1967, 2. Leden 1968 až březen 1969, 3. 

Duben 1969 až prosinec 1989. Kódovací jednotkou je fotografie na titulní straně časopisu
20

 

zobrazující mládež
21

. Celkem bylo kódováno 716 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách Mladého světa. Stanoveno bylo 20 kategorií: rok vydání časopisu, číslo vydání 

časopisu, velikost fotografie, barva fotografie, autor fotografie, téma fotografie, prostředí 

                                                           
20

 Důvodem výběru titulní strany časopisu pro obsahovou analýzu bylo vytvoření reprezentativního vzorku 
fotografií pro výzkum podle určitého klíče tak, aby bylo pokryto celé sledované období. Titulní strana časopisu 
byla pro analýzu zvolena rovněž z toho důvodu, že je považována za jakousi „výkladní skříň“ daného periodika, 
snaží se potenciálního čtenáře nalákat, zaujmout a přesvědčit ke koupi. Pro titulní strany tisku je obecně volena 
působivá fotografie, která je atraktivní svým námětem, ale i výtvarnou čistotou zpracování, jednoduchostí 
kompozičního řešení a neotřelým pojetím či nápadem (Osvaldová a Halada 2002, s. 70).  
21

 Mládež je pro potřeby tohoto výzkumu ohraničena věkem cca 14 až 30 let. Tyto hranice byly stanoveny na 
základě stanov ČSM a SSM. Více k definici mládeže, se kterou se ve výzkumu pracuje, viz kódovací knihu 
v příloze této práce na str. 208. 

A. Obsahová analýza fotografií 

(kvantitativní analýza fotografií se 

zaměřením na zpravodajské hodnoty). 

B. Orální historie                    

(rozhovory s fotografy Mladého světa, 

analýza a interpretace rozhovorů). 

C. Sociálně sémiotická analýza fotografií 

(kvalitativní analýza vybraných fotografií a 

jejich interpretace se zaměřením na 

ideologické vzkazy). 

D. Shrnutí výsledků                            

(sledování proměn způsobu zobrazování, 

komparace všech tří období výzkumu). 
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aktéra, pohlaví aktéra, aktivita aktéra, role aktéra, emoce aktéra, velikost kolektivu, cizina, 

cizinec na fotografii, politik na fotografii, vzdálenost kamery, úhel kamery, pozice kamery a 

vztah fotografie k textu
22

. Kategorie a jejich hodnoty byly stanoveny s ohledem na analytické 

modely
23

 i s ohledem na specifické zaměření výzkumu. Ke zpracování dat byly využity 

metody frekvenční analýza a kontingenční tabulky. Výsledky analýzy fotografií v každém ze 

zkoumaných období ukazují vždy nejprve celkový přehled četností hodnot jednotlivých 

kategorií, poté jsou uvedeny výsledky analýzy u nejčastěji zobrazovaných témat. 

Předpokládané hlavní zpravodajské hodnoty jsou potvrzeny či vyvráceny na základě těchto 

výsledků analýzy. 

 

Hypotézy: 

1. Hlavní zpravodajské hodnoty fotografií v období leden 1959 až prosinec 1967 jsou: 

autorství fotografie, vztah tématu fotografie k tematickému zaměření časopisu, vztah tématu 

fotografie k obsahu stanov ČSM, způsob záběru snímku. 

2. Hlavní zpravodajské hodnoty fotografií v období leden 1968 až březen 1969 jsou: autorství 

fotografie, vztah tématu fotografie k tematickému zaměření časopisu, vztah tématu fotografie 

k alternativním stylům mládeže, způsob záběru snímku. 

3. Hlavní zpravodajské hodnoty fotografií v období duben 1969 až prosinec1989 jsou: 

autorství fotografie, vztah tématu fotografie k tematickému zaměření časopisu, vztah tématu 

fotografie k obsahu stanov SSM, pozitivita aktérů, způsob záběru snímku. 

 

Operacionalizace zpravodajských hodnot
24

: 

Autorství fotografie = Předpoklad, že na titulní straně byly publikovány fotografie převážně 

těch fotografů, kteří byli součástí redakce Mladého světa. Lze tak předpokládat na základě 

profesní rutiny v redakci, v rámci které byly pro publikování na titulní stranu časopisu 

upřednostňovány snímky interních fotografů. 

                                                           
22

 Operacionalizace proměnných viz kódovací knihu v příloze této práce. Kódovací arch viz přílohu 
v elektronické podobě na CD. 
23

 Viz kapitolu 2.3.1 k obsahové analýze fotografií. 
24

 Konkrétní zpravodajské hodnoty jsou předpokládány na základě historického kontextu uvedeného ve 
výzkumné části této práce. 
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Pozitivita aktérů = Předpoklad, že na titulní straně byly publikovány především takové 

fotografie, na kterých mládež projevuje pozitivní emoce. Lze tak předpokládat na základě 

toho, že v období normalizace byly v tištěných médiích vyžadovány optimisticky laděné 

snímky, podporujících normalizační politiku. 

Vztah tématu fotografie k obsahu stanov ČSM = Předpoklad, že na titulní straně byla 

publikována především taková témata fotografií, která korespondovala s tématy, jež měl ve 

svých stanovách ve vztahu k mládeži vyzdvihován ČSM (politika, umění, kultura, sport, 

volný čas, spartakiáda, vzdělání, zemědělství, průmysl, vojenství, věda). Lze tak předpokládat 

na základě toho, že svaz mládeže časopis vydával, a měl tedy nesporný vliv na obsahovou 

stránku časopisu.  

Vztah tématu fotografie k obsahu stanov SSM = Předpoklad, že na titulní straně byla 

publikována především taková témata fotografií, která korespondovala s tématy, jež měl ve 

svých stanovách ve vztahu k mládeži vyzdvihován SSM (politika, umění, kultura, sport, volný 

čas, spartakiáda, vzdělání, zemědělství, průmysl, vojenství, věda, ekologie). Lze tak 

předpokládat na základě toho, že svaz mládeže časopis vydával, a měl tedy nesporný vliv na 

obsahovou stránku časopisu.  

Vztah tématu fotografie k tematickému zaměření časopisu = Předpoklad, že na titulní straně 

byla publikována především taková témata fotografií, která korespondovala s tématy, na něž 

byl časopis ve vztahu k mládeži obecně zaměřen (a která nekorespondovala s tématy 

ČSM/SSM): móda, romantika, rodinné vztahy, cestování. Lze tak předpokládat na základě 

toho, že redakce se snažila upoutat pozornost mládeže obsahem časopisu i jeho titulní stranou. 

Vztah tématu fotografie k alternativním stylům mládeže = Předpoklad, že na titulní straně 

byla publikována alternativní témata k tématům spojovaným s ČSM (např. náboženství, 

sociální problémy) či znaky poukazující k alternativním ideologiím. Lze tak předpokládat na 

základě toho, že v období pražského jara se v médiích ke slovu dostávala témata, která byla 

v předchozím období cenzurována. 

Způsob záběru snímku = Předpoklad, že na titulní straně byly publikovány převážně 

fotografie obsahující určité hodnoty těchto kategorií: úhel záběru, pozice kamery a vzdálenost 

aktérů od objektivu. Lze tak předpokládat na základě profesní rutiny novinářských fotografů 

při fotografování lidí a profesní rutiny v redakci při výběru fotografií vhodných pro titulní 

stranu časopisu. 
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B. Orální historie 

     Metoda orální historie byla ve výzkumu využita jako doplňující metoda k  analýze 

fotografických obrazů. Výsledky analýzy rozhovorů jsou zde využity jako součást dobového 

kontextuálního rámce, jehož znalost je nutnou podmínkou pro následnou interpretaci 

fotografií pomocí sociálně sémiotického přístupu. Konkrétně bylo v rámci orální historie 

vedeno pět rozhovorů s fotografy, kteří ve zkoumaném období s Mladým světem 

spolupracovali: s Pavlem Diasem, Miroslavem Zajícem, Vojtěchem Písaříkem, Janem 

Šilpochem a Karlem Cudlínem. S ohledem na osobnost dotazovaného fotografa a styl jeho 

komunikace byl veden rozhovor autorkou výzkumu vždy tak, aby byly zodpovězeny všechny 

relevantní otázky spojené s cílem práce. Příklady položených otázek: Jak jste v Mladém světě 

začínal a jak fungovala spolupráce členů redakce? Bylo pro Vaši profesi důležité fotografické 

vzdělání? Jakým způsobem ovlivňovala Váš styl fotografování technika? Do jaké míry byly 

dostupné informace o zahraniční fotografii? Jakým způsobem fungovala cenzura fotografií? 

Specializoval jste se při fotografování na konkrétní téma? Kdo zadával témata fotoreportáží? 

Jakým způsobem byly vybírány fotografie na titulní stranu? Jakým způsobem fungovala Vaše 

spolupráce s píšícím redaktorem? V čem zpětně vidíte výjimečnost Mladého světa? 

Interpretace rozhovorů s jednotlivými fotografy je zařazena ve výzkumné části práce
25

. 

 

C. Sociálně sémiotická analýza fotografií 

     K zodpovězení druhé výzkumné otázky byla využita sociálně sémiotická analýza. Inspirací 

pro interpretování významu fotografií byla gramatika vizuálního designu. Výběr snímků pro 

tuto kvalitativní metodu je tvořen fotografiemi, které podle výsledků obsahové analýzy patří 

k fotografiím obsahujícím nejvíce takových hodnot stanovených kategorií, které byly v rámci 

daného období na fotografiích nejčetněji zastoupeny
26

. Byla vybrána vždy jedna fotografie 

náležící do jednoho ze šesti nejčastěji zobrazovaných témat v daném období
27

. Celkem bylo 

tedy analyzováno 18 snímků. Snahou bylo vybrat tímto postupem pro kvalitativní analýzu 

                                                           
25

 Z důvodu komplikací při autorizaci rozhovorů je v příloze této práce uveden pouze výběr z rozhovoru 
s Pavlem Diasem. 
26

 Vzorek fotografií byl vybrán podle priorit kategorií, jejichž pořadí bylo vzhledem k výzkumné otázce 
stanoveno následovně: autor fotografie, pohlaví aktéra, role aktéra, prostředí, vzdálenost kamery, úhel kamery, 
pozice kamery, emoce aktéra, velikost kolektivu, aktivita aktéra, vztah fotografie k textu, barva fotografie, 
politik na fotografii, cizina, cizinec na fotografii. 
27

 Kromě tématu „móda“. Autorka dala přednost kvalitativní analýze jiných témat (politika, rodinné vztahy a 
výročí), které jsou vzhledem k zaměření výzkumu relevantnější.  
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takové fotografie, které jsou v určitém smyslu typické pro způsob zobrazování mládeže 

v daném období, a v takovém počtu, který umožní na snímky aplikovat sociálně sémiotický 

přístup. Interpretace vybraných fotografií byla provedena s ohledem na celkový design titulní 

strany, na vztah fotografie k titulku, článku a obsahu celého čísla časopisu a na dobový 

kontext (zahrnující dobový stav československé společnosti a kultury, mediální systém, 

specifika Mladého světa, dobový stav fotožurnalismu a problematiku mládeže
28

).  Na úrovni 

kvalitativního výzkumu byl při interpretaci významu fotografií reflektován i neracionální 

(emoční) přístup k fotografiím. 

Tab. č. 2. Aplikované metody analýzy fotografií s ohledem na teoretická východiska výzkumu 

 

                                                           
28

 Pro vytvoření kontextuálního rámce byla vzhledem k šíři záběru výzkumu využita převážně sekundární 
literatura. 

STUDIUM 

(Racionální přístup k obrazu) 

PUNCTUM  

(Neracionální přístup k obrazu) 

Kvantitativní 

analýza 

Obsahová analýza 

obrazu 

Aspekty sledované  

v obraze: 

- Denotace 

- Zpravodajské hodnoty 

- Lingvistické sdělení 

 

Aspekty přístupu  

diváka k obrazu: 

- Popis obrazu 

- Objektivní přístup 

 

Kvalitativní 

analýza 

Sociálně sémiotická 

analýza obrazu 

Aspekty sledované  

v obraze: 

- Konotace 

- Ideologické vzkazy 

- Kontext, vývoj v čase 

   (využití metody orální     

    historie) 

 

Aspekty přístupu  

diváka k obrazu: 

- Interpretace obrazu 

- Subjektivní přístup 

Aspekty sledované  

v obraze: 

- Detail  

- Autenticita 

- Estetičnost  

 

 

Aspekty přístupu diváka  

k obrazu: 

- Zasažení  

- Empatie  

- Emoce  
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D. Shrnutí výsledků 

     K zodpovězení třetí výzkumné otázky byla provedena komparace výsledků jednotlivých 

období výzkumu a byl sledován vývoj a proměna na úrovni zpravodajských hodnot a 

ideologických vzkazů, které fotografie prostředkovaly.  

 

2.4.2 Hodnocení kvality výzkumu 

     Stupeň validity a reliability výzkumu se obecně liší s ohledem na typ využité metody. 

Kvantitativní obsahová analýza má vysoký stupeň reliability a nízký stupeň validity. V této 

studii bylo snahou dosáhnout vyšší reliability obsahové analýzy pomocí důkladné 

operacionalizace kategorií a pomocí opakovaného kódování na vzorku fotografií několika 

vybraných ročníků časopisu Mladý svět. Reliabilita kvalitativních výzkumů je obecně nízká, 

protože zde ve větší míře než u kvantitativních výzkumů hraje roli subjektivní ovlivnění 

výsledků výzkumníkem. Pro dosažení vyšší míry validity byly výsledky interpretace 

fotografií v rámci sociálně sémiotické analýzy porovnávány s výsledky obsahové analýzy. 

Validita metody orální historie byla kontrolována doplňujícími otázkami v průběhu 

rozhovorů.   

     K určitému zkreslení v tomto výzkumu mohlo dojít na několika úrovních. Při široce 

vymezeném tématu nutně dochází k ovlivnění výsledků již tím, že data jsou značně 

redukována. Případné zkreslení s ohledem na možnost generalizace výsledků lze tedy 

očekávat na úrovni kvantitativní analýzy z toho důvodu, že byly analyzovány fotografie 

otištěné na titulní straně časopisu a nikoli současně všechny fotografie uvnitř každého čísla. 

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu bylo sledovat vývoj způsobu zobrazování ve 

fotografiích v relativně rozsáhlém období let 1959 až 1989, bylo však nutné tuto redukci 

výběrového souboru provést. Výsledky obsahové analýzy mohly být ovlivněny mimo jiné i 

rozdílným počtem analyzovaných snímků ve třech stanovených obdobích. Rovněž výběr a 

vymezení kategorií, ačkoli byl inspirován analytickými modely, mohl vést k určitému 

zkreslení výsledků, protože v některých případech je hranice mezi jednotlivými hodnotami 

proměnných nepřesná a určitou roli zde hrála subjektivita výzkumníka při kódování 

fotografií. Na úrovni sociálně sémiotické analýzy došlo k další redukci výběrového souboru, a 

tedy k dalšímu možnému zkreslení výsledků. Eliminace tohoto zkreslení při výběru vzorku 

pro kvalitativní analýzu bylo možné dosáhnout tím, že byla stanovena přesná pravidla určující 
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priority výběru. Omezení platnosti a spolehlivosti výsledků orální historie pak mohlo spočívat 

v tom, že každý z dotazovaných fotografů vzpomínal na relativně vzdálené časové období 

svého působení v Mladém světě a také v tom, že v některých případech mohlo na straně 

tazatelky dojít k nepřesné interpretaci jejich sdělení. 

     Lze však konstatovat, že smíšené metody obecně poskytují vyšší míru validity a reliability 

výzkumu právě tím, že kombinují kvantitativní a kvalitativní přístupy a porovnávají jejich 

výsledky. Je využíváno komplementarity obou přístupů, které se mohou doplňovat 

a vzájemně tak vyrovnávat své nevýhody. Uplatňuje se i vývojové hledisko, kdy jedna metoda 

pomáhá vylepšit konstrukci metod v následujícím kroku výzkumu. Ve smíšených metodách 

se často využívá širších možností pro interpretace výsledků, kdy většinou měkká kvalitativní 

zjištění dovolí výzkumníkovi pochopit a lépe interpretovat tvrdá data z kvantitativní části 

výzkumu (Creswell a Plano Clark 2010). 
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3. Výzkumná část 

     Výzkumná část této práce představuje dobový kontext a výsledky analýzy fotografií na 

titulních stranách časopisu Mladý svět zobrazujících mládež a jejich interpretaci v rámci tří 

stanovených období. V každém ze tří období je vždy nejprve popsán historický kontext na 

úrovni sociokulturních praktik a diskurzivních praktik. V obecné rovině je tak nejprve 

přiblížen dobový stav společnosti a kultury a fungování mediálního systému. Dále je 

věnována pozornost postavení časopisu Mladý svět v rámci českého mediálního prostředí. 

V kapitole pojednávající o Mladém světě jsou mj. představeni významní fotografové, kteří 

v daném období začali s časopisem spolupracovat, a je zde uvedena interpretace rozhovorů 

s pěti z nich. Nastíněn je i dobový stav fotožurnalismu a problematika mládeže. Všechny tyto 

kapitoly slouží jako kontextuální rámec pro interpretaci fotografií, která je uvedena vždy 

v závěrečné kapitole každého ze tří stanovených období. V ní jsou nejprve shrnuty výsledky 

obsahové analýzy, které mapují hlavní zpravodajské hodnoty prostředkované fotografiemi 

zobrazujícími mládež. Poté jsou zde uvedeny výsledky interpretace vybraných 

fotografií pomocí sociálně sémiotického přístupu s ohledem na ideologické vzkazy, které 

fotografie prostředkují. V poslední kapitole výzkumné části jsou výsledky výzkumu shrnuty.  

 

3.1 Leden 1959  ̶  prosinec 1967 

3.1.1 Společnost 

     Nejdůležitější institucí, jejíž činnost ovlivňovala každodenní život v socialistickém 

Československu padesátých a šedesátých let 20. století, byla Komunistická strana 

Československa. Již během druhé poloviny padesátých let však docházelo v Československu 

k politickému uvolňování, které zasáhlo především kulturní život společnosti a uměleckou 

sféru. Začala sílit touha po změně politického i životního stylu a po aktivnějším zapojení 

členů společnosti do rozhodování o jejím dalším směřování. V tomto období lze hovořit o 

jisté krizi ideologie, která byla výsledkem rostoucí kritičnosti kulturní inteligence vůči KSČ. 

Na jednu stranu docházelo ke zmíněnému uvolňování v kulturní sféře, ale současně se 

projevovala i snaha znovu upevnit ideologickou kontrolu (Bednařík et al. 2011). Šedesátá léta 

pak představovala desetiletí, jehož určujícím rysem byla postupná liberalizace a 

demokratizace veřejného života. V jejich průběhu začalo docházet k postupnému posílení 
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kontaktů se Západem
29

, narůstala polarizace mezi komunistickým vedením na straně jedné a 

společností na straně druhé (Knapík et al. 2011). Současně sílilo napětí mezi konzervativním 

vedením KSČ a sílícími reformními snahami mladších členů uvnitř strany. Po XII. Sjezdu 

KSČ v roce 1963 začalo docházet k částečné změně ideologické politiky, což se projevilo 

oživením liberalizačních trendů i v kulturní oblasti. V roce 1964 se konaly volby do 

Národního shromáždění, kde se KSČ vzdala přímého řízení společnosti a posílila pravomoci 

vlády a shromáždění. Díky tomuto rozvolnění docházelo k dříve nevídaným projevům 

stranické neloajálnosti a pozvolna se otevíral prostor pro veřejnou diskusi (Činátl 2009). 

Oblast každodenního života počátku šedesátých let pak ovlivňoval mimo jiné fakt, že 

poválečný růst hospodářství se zastavil a ekonomika se pozvolna propadala do recese. Lidé se 

tak potýkali s krizí například v nedostatečném zásobování potravinami a dalšími 

každodenními potřebami. V polovině šedesátých let sice ekonomická recese ustala, 

v hospodářství však k žádným strukturálním změnám nedošlo. Typické pro toto období byly 

rovněž první příznaky vzniku socialistické konzumní společnosti
30

 a modernistické trendy 

(Knapík et al. 2011).  

 

3.1.2 Kultura 

     Postupné uvolňování politické situace se projevilo především v kulturní sféře a umělecké 

produkci doby. Literární, dramatická, výtvarná i filmová díla byla přijímána jako původní 

výpovědi o životě i jako alternativní hlasy k oficiální interpretaci světa (Bednařík et al. 2011). 

V literární a dramatické produkci se objevili do té doby umlčovaní tvůrci. Začala se 

zpracovávat témata, která byla do té doby tabuizovaná, začala se kriticky hodnotit doba a 

poměry. V červnu roku 1967 se v Praze konal IV. sjezd Československých spisovatelů, na 

kterém čeští spisovatelé protestovali proti cenzuře, vyzývali funkcionáře svazu k otevřenému 

dialogu a kritizovali monopol komunistické moci. Veřejnost vnímala tento střet spisovatelů 

s režimem s velkými sympatiemi
31

 (Činátl 2009). Kamenná divadla dostala v šedesátých 

letech konkurenci v divadlech malých forem. V hudbě přišly po bigbandech malé bandy, 

objevil se bigbít a začal se objevovat rock’n’roll. Přicházely nové texty, noví skladatelé a 

první skutečné hity, které nahradily dřívější častušky a svazácké popěvky (Novotný 2009). 

                                                           
29

 I v šedesátých letech však byla státní hranice pečlivě střežena režimem. 
30

 Např. Dům módy či Tuzex. 
31

 Strana však reagovala na vystoupení tím, že radikální řečníky zbavila členství v KSČ a svazu odebrala týdeník 
Literární noviny. 
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V kinematografii se objevila díla s kritickým pohledem na aspekty života v tehdejším 

Československu. Dokumentární film nacházel vlastní vyjadřovací postupy a nové metody, 

díky nimž se dostával blíže k člověku. KSČ sama postupně začala volat po zobrazování 

reality ve filmech, protože viděla, že propagandě už věří málokdo, a přitom nutně 

potřebovala, aby se lidem zcela nevzdálila. Témata i tvůrčí postupy filmů se tak proměňovaly, 

film se postupně vymanil ze schémat a odosobněnosti a začal přebírat novátorské vypravěčské 

postupy. Autoři filmů šedesátých let, kteří se chtěli autenticky vyslovit o světě, byli 

okolnostmi nuceni vyjadřovat se v náznaku, tedy aby cenzor zasáhl minimálně a divák 

rozuměl (Štoll 2009). 

 

3.1.3 Média 

     Vývoj médií určovala na jedné straně mediální politika KSČ, jejíž snahou bylo vybudovat 

vertikálně členěnou, symetrickou strukturu tištěných periodik vydávaných nebo 

spoluvydávaných stranickými a správními orgány. Na druhé straně se do vývoje médií 

promítalo postupné rozvolnění vnitropolitické situace. Od druhé poloviny padesátých let se 

tak začala objevovat periodika, která by dříve stěží mohla vycházet (Bednařík et al. 2011). 

KSČ považovala média za významný prostředek ideového působení na veřejnost. Na zasedání 

ÚV KSČ k ideovým otázkám v roce 1963, které se zabývalo stavem médií, bylo požadováno 

mj. zesílení jejich stranického řízení. Vedení komunistické strany výrazně ovlivňovalo média 

také svou kádrovou politikou, tedy tím, že schvalovalo obsazení řídících, ale i nižších funkcí 

v médiích. Především šéfredaktorské a další vedoucí pozice byly obsazovány zásadně členy 

komunistické strany. V médiích tak mohly být prosazovány představy v souladu se stranickou 

linií proti běžným zaměstnancům redakcí, nečlenům KSČ. Prostředkem KSČ pro kontrolu 

redakcí bylo rovněž přidělené množství papíru (Pospíšil a Blažek 2010).  

     Na počátku šedesátých let podléhala média specializované cenzurní instituci s názvem 

Hlavní správa tiskového dohledu, která fungovala od roku 1953 jako samostatný útvar 

ministerstva vnitra s úzkými pracovními kontakty na Státní bezpečnost. Významný vliv na 

média si také po celé období udržela ideologická komise sekretariátu ÚV KSČ. HSTD 

operovala v režimu předběžné cenzury. Cenzor pracoval v každé redakci, časopisy 

kontroloval ještě před zahájením expedice. S novým tiskovým zákonem z roku 1966 pak byla 

HSTD přejmenována na Ústřední publikační správu. Doposud tajená a pouze na základě 

neveřejné vládní vyhlášky existující cenzurní organizace se novým zákonem stala přiznaným 
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orgánem, jeho rozhodnutí mohla být napadena a řešena soudní cestou. ÚPS nesměla 

zakazovat zveřejnění politicky nevyhovujících materiálů, směla na ně pouze upozorňovat. 

Šéfredaktoři během dvou let existence nového cenzurního úřadu upozornění ÚPS stále častěji 

nerespektovali (Končelík et al. 2010).  

     V oblasti tištěných médií byl v šedesátých letech příznačný především dynamický rozvoj 

časopisecké produkce. V roce 1964 byl předsednictvem ÚV KSČ schválen dokument Poslání 

a stav kulturních časopisů, jenž kritizoval některé texty, které měly uplatňovat jednostranný a 

negativistický pohled na minulost. Podle vedení strany se na stránkách časopisů projevovaly 

„liberalistické“ tendence spojené s ústupem od stranického hodnocení základních 

společenských otázek
32

. Postup KSČ vůči kulturním časopisům zvyšoval napětí a rozpory 

uvnitř společnosti a připravoval podmínky pro to, aby se tyto časopisy staly prostorem, ve 

kterém se později během pražského jara uplatnily reformní a opoziční postoje (Bednařík et al. 

2011). V tomto období vznikaly mimo jiné nové tituly zaměřené na mladé čtenáře, například 

ABC mladých techniků a přírodovědců, určený především školní mládeži (založen 1957) a 

později časopis Mladý svět jako populární kulturně-politický týdeník pro mládež (založen 

1958)
 33

. V roce 1964 byl obnoven časopis My a o rok později vznikl časopis pro studující 

mládež Student. Od roku 1947 kontinuálně vycházel čtrnáctideník Věda a technika mládeži, 

zaměřený na popularizaci poznatků moderní vědy i historie přírodních věd. 

 

3.1.4 Mladý svět  

     Časopis Mladý svět byl týdeník vydávaný Ústředním výborem Československého svazu 

mládeže v nakladatelství Mladá fronta od roku 1959 (s podtitulem Týdeník československé 

mládeže). Původně se nabízely i jiné názvy periodika: Ráno, Hej rup! Mládí, Sputnik nebo 

MY 59. Jednalo se o široce koncipovaný společenský časopis, který se zaměřoval na témata 

týkající se mladé generace. Mladý svět začal vycházet 5. ledna 1959, stál 1 Kčs a měl 16 

stran. Podle dopisu šéfredaktora Josefa Hollera Ústřednímu výboru ČSM v roce 1958 měla 

být charakteristika časopisu následující: „Kulturně-politický a zábavný časopis pro mládež od 

14 do 23 let, který bude všemi přístupnými novinářskými formami napomáhat ve výchově 

mládeže k socialismu a ke komunismu, bude působit na její morální profil, který bude 

                                                           
32

 V roce 1966 cenzura např. zakázala časopis Tvář, do kterého přispíval Václav Havel. 
33

 V době vzniku časopisu Mladý svět bylo v ČSSR evidováno 17 deníků, 487 týdeníků, 399 čtrnáctideníků a 397 
měsíčníků (Křivánková a Vatrál 1989, s. 142). 
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uspokojovat i všestranné zájmy mládeže po dobré zábavě, po vědění, po romantice, po 

zajímavostech. Časopis musí být tedy mladý nejen svou grafickou úpravou, ale i obsahem. 

Rozsah: 230 x 300 mm, hlubotisk, 16 stran, na tlakových stránkách dvoubarevný, uvnitř čísla 

jsou nutností čtyři barvy; periodicita: týdeník; náklad: 100.000 výtisků.“ (Holler in 

Konrádová 2005).  

     Prvním šéfredaktorem Mladého světa se stal Josef Holler, kulturní rubriku vedl Arnošt 

Lustig. Vedoucím fotooddělení byl Leoš Nebor a jako technický redaktor a později fotograf 

zde působil Miroslav Hucek. O grafickou stránku časopisu se staral Jaroslav Weigel, který 

navrhl logo časopisu (a snažil se graficky odlišit Mladý svět od jiných periodik tím, že 

využíval různé inovující grafické prvky).  Josef Holler, který dříve působil v Mladé frontě, 

řídil časopis do 1. května 1966. Novým šéfredaktorem se poté stal Ctibor Čítek. V šedesátých 

letech v redakci dále působili například Antonín Jelínek, Jiří Černý, Ladislav Smoljak, Karel 

Hvížďala, Eda Kriseová nebo Robert Křesťan. Redaktoři vzhled stránek časopisu formovali 

svým výběrem, konečná podoba pak byla dána návrhem makety hlavního grafika. Každý 

týden se konaly redakční rady, na kterých se plánovaly koncepce jednotlivých vydání. 

Časopis byl rozdělen na rubriky a do těch se vždy podle plánu redakce dosazovaly texty a 

fotografie. Konkrétní grafické řešení se pak měnilo podle vybraných snímků (Nguyen 2014). 

Prvním kontaktem s potenciálním kupcem byla titulní strana časopisu, proto na ni byly 

kladeny specifické nároky. Titulní strany byly od počátku pojaty velmi jednoduše. Tvořily je 

vždy jedna nebo dvě fotografie s uvedením autora, barevný pruh s logem „MS“, datace 

vydání a případně popisek k fotografii. 

     Vznik Mladého světa v podstatě dokumentoval trend rostoucího významu mládeže ve 

společenském životě, který s určitým zpožděním za západoevropskými zeměmi pronikal i do 

Československa. Kolem Mladého světa se postupně shromáždila skupina talentovaných 

reportérů a fotografů, kteří časopis proměnili v respektovanou tiskovou platformu mladých 

lidí, jež významně ovlivňovala životní styl mladé generace. Důraz byl v časopise kladen 

hlavně na reportáže a rozhovory, nechyběly drobné informace a zajímavosti ze světa i 

z domova (především rubrika Tržiště senzací nebo přehledová rubrika Vteřiny týdne), módní 

zpravodajství (rubrika Móda), dopisy čtenářů (rubrika Dopisy v koši nekončí) a zadní strana 

obálky přinášející kreslené vtipy
34

. Příznivce trampingu se snažila oslovit rubrika Táborový 

                                                           
34

 Vtipy však vyvolaly patrně největší skandál týkající se Mladého světa v šedesátých letech. Za zveřejněnou 
kresbu Miroslava Liďáka-Haďáka, na níž byl na československém státním znaku nahrazen lev Švejkem, byl její 
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oheň. Tehdejší čtenáři
35

 Mladého světa měli možnost se na základě poutavých reportáží z 

Československa i ze zahraniční vžít do životních osudů jiných lidí. Mladý svět byl ve své 

době inovativní redaktorským obsazením, názorem, chutí vyjadřovat životní pocity mladých 

lidí a vést s nimi dialog, odhodláním nazývat věci pravými jmény. Významnou roli sehrál 

časopis také při vytváření dobových „celebrit“. Velmi rychle se v průběhu šedesátých let 

snižoval rozsah ideologicky motivovaných článků a příspěvků. Časopis inicioval a částečně i 

organizoval řadu akcí zaměřených zejména na mladé lidi, jako třeba soutěž v ženské kopané 

nazvanou O srdce Mladého světa
36

. Výrazně se podílel i na prvních volbách československé 

královny krásy, konaných pod názvem Hledáme ideální dívku
37

. V roce 1962 Mladý svět 

poprvé vyhlásil pěveckou anketu Zlatý slavík. V roce 1964 znamenala průlom do distribuce 

bigbítových nahrávek v Československu edice pěti malých desek Big Beat Mladého světa, 

která vycházela jako příloha pro předplatitele listu a obsahovala cover verze rockových hitů 

nazpívaných domácími zpěváky (Knapík et al. 2011).  

     Fotografii věnoval Mladý svět od počátku významný prostor, tiskl snímky plné dynamiky 

a atmosféry života. Redakci nešlo o technicky dokonalou, ostrou a líbivou fotografii, ale o 

zprostředkovaný pocit z události, z dané chvíle, o jejich obsah a smysl. V tomto ohledu se stal 

Mladý svět příkladem pro ostatní časopisy. Jeho fotografická tvář nabyla postupně tak 

charakteristických rysů, že se později začalo hovořit o jistém stylu fotografie tohoto týdeníku 

(Mrázková a Remeš 1989). Fotografie zde nebyly pouze ilustrací, ale stěžejním prvkem. Leoš 

Nebor jakožto první vedoucí fotografického oddělení kladl na reportážní snímky po 

fotografické stránce vysoké nároky. Zatímco v jiných časopisech bylo zvykem fotografie 

ořezávat a přizpůsobovat je vzhledu a koncepci celé strany a textu, v redakci Mladého světa 

v šedesátých letech nebyla tato forma práce s fotografií pravidlem. Vedoucí fotooddělení a 

                                                                                                                                                                                     
autor odsouzen za hanobení státního symbolu nejprve na rok vězení nepodmíněně, až po odvolání dostal 
dvouletý podmíněný trest (Knapík 2011, s. 546). 
35

 Největší část čtenářské obce Mladého světa tvořili podle ankety z roku 1962 studenti (44,7%) a pracující 
(34,3%). Nejméně pravidelných odběratelů bylo mezi důchodci (4%). Nejpočetnější věkovou skupinou byli 
čtenáři mezi 15 - 18 lety (37%), těsně následovaní těmi ve věkovém rozmezí 18 – 25 let (36%). 16% příjemců 
bylo buď starších než 25 let, nebo svůj věk neuvedli, a nejméně (10,6%) Mladý svět četla mládež, které ještě 
nebylo 15 let. Náklad časopisu se pak do roku 1968 zvýšil z počátečních sto tisíc výtisků trojnásobně 
(Kalousková 2009, s. 64). 
36

 Turnaj amatérských družstev v ženské kopané, který od roku 1966 pořádala redakce časopisu. Turnaj byl 
jedním z příkladů nekonvenčních akcí, které probíhaly zejména v druhé polovině šedesátých let a pomáhaly 
odvádět aktivitu mládí nepolitickým směrem. Zároveň však přispívaly k oživení občanské společnosti, která byla 
hlavní živnou půdou pro prosazování společenských reforem (Knapík 2011, s. 615). 
37

 Soutěž vyhlášená v roce 1966 se měla lišit od běžných voleb královen krásy tím, že stejný důraz jako na 
tělesné proporce měl být kladen i na inteligenci soutěžících, jejich společenské vystupování a vkus. Dívky ve 
věku od 18 do 26 let proto podstoupily i test všeobecných znalostí. Pořadatelem byl kromě časopisu Mladý svět 
i ÚV ČSM a Park kultury a oddechu Julia Fučíka (ibid., s. 355). 
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grafik časopisu také úzce spolupracovali s autory fotografií, zajímal je jejich pohled na 

výslednou grafickou podobu.  Redakce podporovala fotografii i jako samostatné médium, 

například uveřejňováním fotografií zahraničních autorů v rubrice Fotografie roku, což byl 

redakční přehled o nejlepších fotografiích z celého světa (Nguyen 2014). Přínos týdeníku 

Mladý svět pro český fotožurnalismus spočívá obecně v tom, že jeho fotografie svou 

tematikou a zpracováním překonávaly dobové stereotypy a reprezentovaly koncepčně nové a 

odlišné obrazové pojetí. Časopis sloužil nejen jako zdroj inspirace pro další média, ale i jako 

škola „vidění“ pro širokou obec fotografujících amatérů (Lábová 2012). Mladý svět se ve 

fotografii v šedesátých letech neomezil jen na dílčí náhledy do oblastí blízkých mladé 

generaci, ale byl výjimečný mimo jiné tím, že se cíleně a soustavně věnoval širokému spektru 

témat
38

.  

 

3.1.4.1 Fotografové v Mladém světě 

     Mladý svět přinesl koncepčně nové chápání fotografie, která již neměla být pouze 

doplňkem textu, ale po vzoru světových obrazových týdeníků nositelkou samostatné 

výpovědi. Časopis se stal tribunou nového pojetí živé, dynamické reportážní fotografie, 

kterou prosazoval Leoš Nebor. Kromě Miroslava Hucka byli jeho (v tomto případě externími) 

spolupracovníky v Mladém světě i další dva významní fotografové z FAMU, Pavel Dias a Jan 

Bartůšek. Jejich snímky výrazně přispívaly k překonání schematičnosti předchozího období a 

staly se vzorem pro mnoho dalších fotografů.  Převládal v nich laskavý a lyrický pohled 

v duchu oslavy civilismu (Birgus a Mlčoch 2005). Leoš Nebor přišel do Mladého světa se 

zkušeností agenturního fotografa se specializací na kulturní oblast a deset let se podílel na 

obrazové podobě nového typu časopisu, který se svým stylem velmi lišil od ostatních 

tehdejších časopisů. Přínosem byla i Neborem založená rubrika v Mladém světě Mladí 

fotografují, ve které dával publikační příležitost nadaným začínajícím fotografům. Dával však 

prostor i renomovaným fotografům, mezi nimiž byli Stanislav Tereba, Vilém Reichman, 

Václav Chochola, Antonín Bahenský, Pavel Vácha, Karel Mevald nebo Karel Hájek (Lábová 

2012). 

     Fotografický styl Mladého světa v podstatě předznamenala výstava „Chceme vidět život 

ve všem“, kterou v roce 1960 uspořádala právě trojice Hucek, Dias a Bartůšek. Heslo výstavy 
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 Důležitým fotografickým příspěvkem je v tomto ohledu publikace Mládí, kterou ze svých fotografií vytvořili v 
roce 1965 Miroslav Hucek s Leošem Neborem. Šest kapitol knihy se do jisté míry shoduje s tehdejšími tématy 
Mladého světa: škola, práce, volný čas, láska, kultura a mladá rodina (Hucek a Nebor 1965). 
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zdůvodňovali tím, že nechtějí život kopírovat, ale chtějí svými fotografiemi sdělit, že vše, co 

se kolem nich děje, jim připadá úžasné. Že chtějí zachytit každodenní život na ulici, na poli, 

v továrně, v divadle i v kavárně, bez toho, aby se jim lidé dívali do objektivu. Miroslav Hucek 

spolu s Leošem Neborem v týdeníku Mladý svět v podstatě založili novodobou tradici 

moderní žurnalistické fotoreportáže. Oba fotografové se pak ve své práci v redakci vzájemně 

doplňovali. Zatímco Nebor dával přednost spíše magazínovému, ilustračnímu pojetí 

novinářské fotografie, Hucek chtěl, aby fotografie byly bezprostřední, neplánované, 

přistupoval k nim jako účastník děje, ne jako pozorovatel (ibid.).  

 

Leoš Nebor (1930-1992) 

     První snímky Leoše Nebora pocházejí z konce druhé světové války. V roce 1950 

absolvoval Nebor obchodní akademii v Trutnově, kde později spolupracoval jako fotograf s 

místním listem Jednota. O dva roky později nastoupil do tehdejší Československé tiskové 

kanceláře, v jejímž domácím oddělení pracoval jako fotograf jeden rok. V letech 1953 až 

1958 působil v ČTK jako fotoreportér pro oblast kultury. Práce v ČTK umožnila Neborovi 

rozvinout své představy o fotografii a dostal se zde k dobrému technickému vybavení, které 

vyhovovalo jeho fotografickému stylu. Stal se členem Svazu československých novinářů a 

Svazu československých výtvarných umělců. Ve své práci se Nebor inspiroval především 

tvorbou fotografů „rozhodujícího okamžiku“, Henrim Cartierem-Bressonem a Robertem 

Capou. V roce 1957 působil tři měsíce v Mongolsku, kde spoluorganizoval založení 

zpravodajské obrazové agentury. Tam Nebor vyfotografoval snímek Mongolská madona, za 

kterou následující rok obdržel třetí cenu v soutěži World Press Photo.  

     V roce 1958 se Leoš Nebor stal fotoreportérem a vedoucím obrazového oddělení Mladého 

světa. Významně se zasloužil o to, že se fotografie stala v časopise téměř rovnocennou 

složkou k psaným textům. V roce 1964 také zásluhou Nebora vycházely v Mladém světě na 

pokračování první souvislé dějiny světové fotografie v Československu, jejichž autorem byl 

Jaroslav Boček. Neborovy fotoreportáže byly plné vypjatých okamžiků a emocí. Měl cit pro 

okamžik a správné načasování. Obecně to při fotografování byli převážně lidé, kteří ho 

fascinovali, a různorodé prostředí a situace, ve kterých je zachytil. Snímky Leoše Nebora jsou 

spontánní, postrádají strojenost či předvídatelnost. Ze začátku svého působení v Mladém světě 

fotografoval Nebor převážně na střední fotografický formát (6x6 cm) s fotoaparátem 

Rolleiflex, který pro tehdejší fotografy v Československu představoval ikonu mezi 
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dostupnými fotoaparáty. První ročníky Mladého světa jsou proto charakteristické Neborovou 

fotografií, která vycházela ze snímání středoformátovým fotoaparátem. Později se Nebor 

přeorientoval na kinofilmový formát s fotoaparátem Leica. Náplní Neborovy práce v redakci 

Mladého světa bylo však mimo fotografování reportáží a fotografií na titulní stranu také 

redigování fotografií ostatních autorů. Jako vedoucí fotoodělení měl mj. za úkol shánět 

fotografie k připravovaným materiálům a domlouvat případnou účast externího fotografa u 

konkrétních reportáží (Nguyen 2014). Leoš Nebor byl nucen z Mladého světa odejít poté, co 

fotografoval události spojené s okupací Československa v srpnu 1968. Začal jako fotograf 

pracovat v časopise Svět v obrazech, odkud však musel odejít v roce 1969. Později se živil 

státními zakázkami a věnoval se vlastní tvorbě. 

 

Miroslav Hucek (1934-2013) 

     Miroslav Hucek se po absolvování strojní průmyslové školy rozhodl pro životní dráhu 

fotoreportéra. Začal studovat na FAMU filmovou a televizní kameru, po dvou semestrech 

však školu opustil.  Huckovi nabídl v Mladém světě spolupráci tehdejší vedoucí fotooddělení 

Leoš Nebor. Nejprve přijal Hucek pozici technického redaktora, protože jiné volné místo 

v redakci tehdy nebylo. Od roku 1963 už byl v Mladém světě zaměstnán jako fotoreportér a 

později se stal členem Svazu československých novinářů. Od roku 1967 působil Hucek jako 

vedoucí fotooddělení Mladého světa a začal tak ovlivňovat jeho obrazovou tvář (Mrázková a 

Remeš 1989). Jeho hlavní inspirací byly fotografie Henry-Cartiera Bressona, Eugene Smitha a 

Edwarda Steichena. Fotografický styl Miroslava Hucka provokativně rezignoval na do té 

doby platné zákonitosti fotografické produkce pro tisk. V době jeho působení v Mladém světě 

se v podstatě formoval názor na reportážní fotografii. Hucek prosazoval dynamický, dějový 

reportážní záběr, později přešel k promyšleným obrazovým sériím. Z původní profese 

technického redaktora si přinesl poznatky o výrazových možnostech obrazu a slova, které pak 

využil ve schopnosti vyhnout se duplicitě verbálního a vizuálního projevu (Lábová 2012). 

     Hucek disponoval novým, svěžím pohledem a redakční kolektiv sázel na jeho individualitu 

a osobitost projevu. Měl schopnost pohotově reagovat na skutečnost a svébytným způsobem 

pronikat pod povrch věcí. Často využíval principu obsahové a obrazové konfrontace a jeho 

snímky byly vždy typické výrazným uplatněním atmosféry zachycované události. Hucka 

lákala syrovost záběru maloformátové kamery, její akceschopnost, dynamika dovolující 

tlumočit jedinečnost atmosféry, neopakovatelnost záběru (Mrázková a Remeš 1989). Jeho 
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snímky byly mnohdy záměrně technicky nedokonalé, protože se nesnažil najít dokonalost 

v technice, ale v záběru samotném, v jeho neopakovatelnosti. Námětem jeho fotoreportáží byl 

především život mládeže u nás, ale také lidí z mnoha zemí světa. Důvodem Huckova odchodu 

z Mladého světa v roce 1975 bylo především jeho odmítnutí vstoupit do komunistické strany. 

Miroslav Hucek se později stal volným fotografem, zaměřeným na obchodní a průmyslovou 

propagaci. 

 

Pavel Dias (1938) 

     Pavel Dias vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor fotografie. Do roku 1961 

pracoval jako fotograf v barrandovských filmových ateliérech. V roce 1964 se stal prvním 

absolventem fotografie na pražské FAMU. Od roku 1959 externě přispíval jako fotograf do 

Mladého světa, v šedesátých letech začal spolupracovat i s dalšími tituly. Po skončení studií 

pracoval jako metodik Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti. V roce 1964 se stal 

členem Svazu československých výtvarných umělců a od té doby pracoval ve svobodném 

povolání. Zaměřoval se na živou fotografii. Z jeho volné tvorby byl významný esej z prostředí 

koncentračních táborů Torzo a soubor zaměřený na dostihový sport a koně Mizející svět koní. 

Po roce 1968 se věnoval převážně reklamní fotografii, do Mladého světa externě přispíval až 

do roku 1977. „Pavel Dias dokázal při fotografování intuitivně vycítit váhu příští chvíle, ve 

zdánlivých bezvýznamnostech dokázal uvidět ten jediný, bleskem mizející okamžik, odkrývající 

vnitřní smysl situace nebo děje. Dramata jsou v každém jeho snímku, jeho fotografie jsou 

melancholické, lyrické, nostalgické.“ (Mrázková a Remeš 1989, s. 188). Dias popsal svůj 

postup trojnásobného výběru v procesu fotografování: první fáze se týká výběru situace, za 

kterým je něco mimo fotografa, co ho k tématu přitahuje, co si vybral. Představa fotografa zde 

musí souznít s tím, co cítí, co o tom ví a co vidí. Toto vnímání situace, která se nejvíc blíží 

představě fotografa, lze podle Diase vycvičit. Druhou fází fotografování je výběr několika 

kontaktů, tedy náhledových snímků. Třetí a poslední výběr se pak týká těchto kontaktů, které 

se různě skládají k sobě a vybírají se ty nejlepší. Pokud se jednalo o snímky do časopisu, 

musel zde podle Diase fotograf dbát také na to, aby došlo k jisté harmonii výrazu fotografií a 

jejich grafickému uspořádání na stránkách listu (Dias et al. 2016).  
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Pavel Dias o Mladém světě (interpretace rozhovoru
39

): 

     Výjimečnost fotografického stylu Mladého světa v šedesátých letech záležela podle Pavla 

Diase především na umu jednotlivých fotografů, kteří byli ovlivněni stylem poezie všedního 

dne. „Ta ideologie se dá šířit jedině když to chutná, když se to líbí, když to lidé berou. Ten 

Mladý svět byl v té době trochu jiný, bylo to tou představivostí Leoše Nebora. Redakce chtěla 

ten Mladý svět dělat pro mládež přitažlivěji.“ V průběhu šedesátých let pak došlo v redakci 

Mladého světa k posunu ve výběru témat fotoreportáží od budovatelských námětů k novým 

tématům, stejně jako v případě filmové nové vlny. Protože Mladý svět byl vydáván ÚV ČSM, 

objevovala se však především zpočátku šedesátých let i témata prorežimní. „Zejména ze 

začátku se Mladý svět nemohl vyhnout ‚svazáckým‘ tématům. Fotili jsme například, jak 

‚svazáci‘ chodí na brigádu a sekají louky, jezdilo se po továrnách. Ale to se dalo vyfotit i ne 

tak hloupě popisně. Záleželo zkrátka na tom, jak to udělat, aby to nepřipomínalo tu strnulou 

fotografii.“ Témata publikovaných fotografií pak často souvisela s náměty psaných reportáží. 

Témata se stanovila na redakčních poradách a fotografie spolu s texty se vždy utřídily podle 

předem dané struktury časopisu. Fotografie podléhaly ještě před publikováním každého čísla 

Mladého světa předběžné cenzuře.  

     Pavel Dias potvrdil, že nutností pro získání pozice šéfredaktora či pro možnost vycestování 

fotografa na Západ bylo členství v KSČ. Vysokého nákladu a oblíbenosti Mladého světa pak 

bylo podle Diase dosaženo mimo jiné díky kvalitní propagaci časopisu, složení redakce a 

zajímavým nápadům pro reportáže. Pestrosti obsahu časopisu i pronikání nových prvků do 

fotografie napomáhaly i fotografické soutěže. Fotografický styl Mladého světa byl podle 

Diase výrazně ovlivněn především dostupnou fotografickou technikou. „Ze začátku se 

v Mladém světě ještě objevovalo hodně těch rolleiflexových fotografií, ty byly trochu 

statičtější, ale zase trochu ‚vymakanější‘. My jsme pak začali používat kinofilmy. Leica měla 

kinofilm, dala se dát do kapsy. Proto i když jsme měli nějaké objektivy, ale nedělali jsme 

s bleskem, tak jsme nemuseli tahat brašnu.“ Kvalitní fotografie, publikované v Mladém světě, 

pak diváky oslovovaly i přesto, že samotný tisk v té době příliš kvalitní nebyl. Významný vliv 

na fotografický styl měly také tehdejší dostupné fotografické publikace a výstavy, které 

představovaly zahraniční styly fotografování. Fotografické vzdělání bylo pro fotografy 

přispívající do Mladého světa určitým přínosem, důležitá byla však především praxe. Členství 

ve svazech sdružujících fotografy pak bylo potřebné zejména pro možnost volného 
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fotografování. Nejdůležitějším aspektem, který podle Diase vedl k mimořádnosti časopisu, 

bylo setkání konkrétních významných osobností, kteří do roku 1968 v Mladém světě působili. 

„Nebor byl velmi významnou osobností lidsky, protože pomáhal časopisu a taky těm mladým 

lidem, nebyl to závistivec, přál jim a spoustu toho pro ty mladé lidi udělal. To byla důležitá 

persona pro ten rozvoj fotografie. Podobný názor měl Hucek a pak tam přišel Zajíc, když 

Hucek odešel. Holler i Nebor byli nesmírně seriózní lidé. Já jsem tam pak ještě chodil a znal 

jsem je všechny, ale to už se to tam úplně změnilo.“ 

 

3.1.5 Fotožurnalismus  

     Po roce 1948 se po fotografech vyžadovalo dogmatické uplatňování principů 

socialistického realismu a společenské a agitační funkce fotografie, ideologická angažovanost, 

optimistické ladění, přehledná tradiční kompozice, snadná čitelnost. Tematická škála oficiálně 

publikovaných snímků byla silně omezena, pravdivý dokument reality nahradil idealizovaný 

líbivý obraz nového režimu. Opakovala se stejná aranžmá, propracovaná do posledního 

detailu, ukazující pracovní úsilí budovatelů socialismu, šťastné mládí pionýrů a svazáků, 

oddech rekreantů v odborových rekreačních střediscích, oslavy komunistických svátků, 

stranické sjezdy, schůze a školení, úspěchy socialistického sportu (Birgus a Pospěch 2009). 

Heroismus a patetismus velkých společenských témat z  období stalinského dogmatismu 

vystřídal ve druhé polovině padesátých let, kdy došlo k mírné politické liberalizaci, zájem o 

drobné události každodenního života. Poezie všedního dne, tvůrčí program, který se výrazně 

uplatňoval zejména v tehdejší české literatuře, stále častěji nacházela důležité místo i ve 

fotografii. Postupně vzniklo množství snímků od fotografů, snažících se o nevšední zobrazení 

všednosti. Vzory nacházeli především v optimisticky laděném humanistickém fotožurnalismu 

z agentury Magnum a z výstavy Lidská rodina. V soutěži světové novinářské fotografie 

World Press Photo v roce 1959 dosáhl český fotožurnalismus svého dosud největšího 

mezinárodního úspěchu, když fotoreportér Stanislav Tereba získal za svůj snímek hlavní cenu 

(Birgus a Mlčoch 2005). 

     Druhá polovina padesátých let a léta šedesátá byla pro československou fotografii dobou 

velmi příznivou. Někteří autoři při zpětném hodnocení tohoto období hovoří o renesanci 

fotografie. Tehdejší vzestup zájmu o fotografii přímo závisel na míře uvolnění poměrů 

v československé politice a kultuře. Pro poznání proměn světové fotografické tvorby měly 

velký význam již zmiňované Malé dějiny fotografie Jaroslava Bočka, které vycházely jako 
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příloha časopisu Mladý svět a uceleně byly vydány v roce 1964. V roce 1959 bylo zahájeno 

vydávání čtvrtletníku Fotografie, který byl krátce nato přejmenován na Revue Fotografie. 

Vycházel také časopis Československá fotografie, který od roku 1956 ve větší míře 

informoval o světovém dění v tomto oboru. V roce 1960 vznikl na pražské FAMU samostatný 

fotografický obor (vyučovaný na katedře kamery). Česká fotografie šedesátých let byla 

dobovými teoretiky charakterizována jako lyrická, oproti německy přísné věcnosti. Někteří to 

považovali za přílišný lyrismus a „přeestetizovanost“ fotografie. Podle nich měly být 

uplatňovány spíše realistické tvůrčí metody, viz oficiálně deklarovaný diktát realismu. 

Výrazný rozvoj v šedesátých letech prodělala také amatérská fotografie, vnímaná jako forma 

lidového umění a náplň volného času pracujících (Pospěch 2014). 

     Silným impulzem pro vývoj české reportážní fotografie bylo vydání monografie Cartier-

Bressona od Anny Fárově v roce 1958. Jeho pojetí humanistické fotoreportáže „rozhodujících 

okamžiků“ se stalo vzorem pro mladou generaci fotografů. Někteří její představitelé, jako 

například Pavel Dias, už tehdy měli mnoho záběrů z každodenního života. Časopis Mladý 

svět, jako jeden z mála v té době, poskytoval možnost publikovat fotoeseje ze života mladých 

lidí i bezprostřední momentky. Příkladem může být soubor „tramping“, v němž se Miroslav 

Hucek věnoval typickému fenoménu doby. „Mladý svět však byl oficiálním svazáckým 

týdeníkem, proto přes veškerou svěžest jeho fotografické stránky bychom v něm nenašli 

skutečně kritické pohledy na tehdejší společnost, vedenou jednou stranou.“ (Birgus a Pospěch 

2009, s. 7). Kritické pohledy bylo možné objevit v pracích některých fotoamatérů, kteří se 

nemuseli ohlížet na to, zda jejich fotografie budou shledány jako ideologicky bezproblémové 

a budou otištěny
40

. Míru uvolňování společenské situace odrážela mimo jiné tolerance 

k fotografování a publikování aktů, která odkazovala ke všeobecnému vztahu společnosti a 

umění. V polovině šedesátých let se objevily texty reflektující dobové abstraktní proudy ve 

fotografii jako novou módní vlnu (Pospěch 2014).  

     Fotografové mladé generace šedesátých let byli buď členy Svazu československých 

výtvarných umělců (fotograf-výtvarník), nebo byli řemeslnými fotografy v zakázkových 

atelierech lidových družstev Fotografie. Fotografové z tisku pak byli od začátku organizováni 

ve Svazu československých novinářů. Fotografie byla v tomto období na oficiálních místech 

stále považována za účinný nástroj všestranného ideologického působení. Nastupující 

generace fotografů bojovala především proti schematismu padesátých let, a také proti určité 
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„žánrovitosti“, která se objevila ve fotografii poezie všedního dne. Byla nově přitahována 

působivostí bezprostřednosti fotografie a schopností autentizovat životní pocit. Zahájila éru 

bezprostřední, humanisticky orientované fotografie, kde podstatná je úcta k člověku a snaha 

pochopit a vyjádřit jeho životní směřování. „Poetizace všednosti je nastupující generaci málo, 

neboť pravda života, hluboká a mocná, netkví v patosu, ale v autenticitě.“ (Mrázková a 

Remeš 1989, s. 155). Šedesátá léta znamenala ve vývoji československé živé fotografie 

mezník. Docházelo k překonávání schematismu a v atmosféře ideologického oživení se 

fotografie stala svébytným vyjadřovacím prostředkem, obrazovým novinářstvím. Pojetí 

fotožurnalismu a reportážní fotografie počátku šedesátých let v Československu navazovalo 

na poválečné zlaté časy fotožurnalismu ve světě, jimž dominovala humanisticky orientovaná 

reportážní fotografie s jejím pozitivním, optimistickým pohledem na život s vírou v dobro 

člověka. Kromě humanismu byla pro tento fotografický styl charakteristická formální čistota, 

technická preciznost a estetická dokonalost fotografií. Pro Bressona byla fotografie 

rozpoznáním významu události a současně precizní formální organizací všech obrazových 

prvků. Autentičnost se stala preferovanou hodnotou novinářské fotografie především 

v souvislosti se zmíněným fotografickým stylem „rozhodujícího okamžiku“. Odkazy na 

Bressona lze nalézt v tvorbě Nebora, Hucka, Diase i Bartůška (Lábová 2012).  

     Přes přetrvávající obtíže s dostupností fotografické techniky a kvalitního fotografického 

materiálu pracovala fotografická generace šedesátých let téměř výhradně s kinofilmovými 

fotoaparáty, nejčastěji s fotoaparátem značky Leica. Nová generace fotografů začala používat 

citlivější fotografický materiál umožňující fotografovat bez bleskového světla, preferovat 

neobvyklá kompoziční řešení obrazu a ve větší míře využívat výměnné objektivy.  Zatímco 

v černobílé fotografii se kinofilm a dynamický styl s ním spojený definitivně prosadil koncem 

padesátých let po založení Mladého světa a po příchodu nové generace fotoreportérů, 

v barevné fotografii přetrvávaly požadavky na velký formát negativu (6x6 cm) jako podmínky 

publikovatelnosti fotografie z technického hlediska až do poloviny osmdesátých let (ibid.).  

     Rovněž fotografie v časopisech v šedesátých letech zažívala významný rozvoj. Nejen 

v Mladém světě, ale i v kulturních týdenících. Nová vlna fotografie se lišila od staré 

reportérské školy. Byla jiná o významový posun, který odděluje ilustrační časopiseckou 

fotografii od osobního, prožitého svědectví s humanistickým posláním (Mrázková a Remeš 

1989). Ještě koncem padesátých let byl přitom dobový stav fotožurnalismu kritizován 

tehdejším předsedou Sekce fotoreportérů při Svazu československých novinářů. Podle něj 

byla úroveň fotografie v novinách a časopisech neuspokojivá. Příčiny tohoto stavu nacházel 
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v nedostatečném počtu fotoreportérů a současně velkém množství úkolů na ně kladených. 

Některé problémy českého fotožurnalismu se pak prolínaly celým následujícím půlstoletím a 

lze se s nimi setkat opakovaně v sedmdesátých a osmdesátých letech. Například výběr 

fotografií pro tisk byl považován za nekompetentní (o jejich zařazení rozhodovali v redakcích 

lidé většinou bez potřebného vzdělání), fotografie byla chápána především jako ilustrační 

prvek, fotoreportérů bylo málo a práce mnoho (fotografie nesly známky spěchu). Redakce 

proto využívaly spolupráce externistů, kteří uplatňovali stejné fotografie v různých 

časopisech, a v některých obrazových časopisech stále převládal text nad obrazem. Důvod, 

proč i z dobrých fotografií se staly v novinách nekvalitní snímky, byl spatřován také ve 

výrobní technologii. Za objektivní příčinu špatné kvality ilustrací v novinách byl považován 

rotační papír a s obecným nedostatkem papíru pro noviny souvisel i jejich relativně nízký 

náklad (Lábová 2012).  

     Doboví teoretici se zabývali také vymezením žánru reportážní fotografie. U reportážního 

portrétu měl být stěžejní především výraz obličeje, který byl chápán jako představitel života 

člověka a jeho charakteru. Podstatné mělo být vyloučení pozérství, ačkoli novinářská 

fotografie s jistou mírou režie fotografované scény pracovala zcela běžně. Prostota a 

přirozenost měla být hlavním znakem podobizny. Bylo poukazováno na velkou kompoziční 

variabilitu reportážního portrétu, kdy snímky lze pořizovat ze všech stran, z podhledu i 

nadhledu, i výřez obličeje. Oproti tomu oficiální portrét významných osobností měl být vždy 

upraven, neměl být fotografován z podhledu, neměl být ani rozesmátý, ani smutný, účes i 

oblečení měly být střízlivé. Reportážní portrét byl vymezován dynamičností a autentičností, 

metodou snímání byla nejčastěji pohotová momentka. Největším nebezpečím pro styl 

reportážního portrétu měla být podle teoretiků popisnost, pasivní záznam podoby bez výrazu 

v obličeji, bez gesta či napětí.  Fotoreportér byl chápán jako novinář, který je ve stálém střehu 

a shonu po životě, po všem, co je nové, zajímavé, důležité, a jako fotograf, který miluje 

světlo, krásu, ladnost i pohyb. Fotoreportér měl mít výborně vyvinutý postřeh a smysl pro 

estetiku a kompozici, měl disponovat výbornou představivostí (ibid.).  
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3.1.6 Mládež  

3.1.6.1 Československý svaz mládeže 

     Československý svaz mládeže sjednotil v roce 1949 všechny mládežnické organizace, kdy 

řada hnutí jako Junák, Skaut či YMCA zanikla. Členové ČSM (svazáci) nosili jednotnou 

uniformu a představovali uvědomělý dorost KSČ. Komunistický režim prezentoval svazáky 

jako mladé budovatele socialismu a budoucí členy KSČ (Knapík et al. 2011). Svaz fungoval 

do dubna 1968, kdy se pod tlakem demokratizačního procesu rozpadl. Podle stanov ČSM
 41

 

byl svaz ustanoven jako jednotná společenská a politická organizace, ve které se měla 

dobrovolně sdružovat mládež ČSR. Měla být nositelem jednoty veškeré pracující a studující 

mládeže, aktivním pomocníkem a zálohou komunistické strany, pod jejímž přímým vedením 

pracovala. Celý smysl své činnosti spatřovala v pomoci KSČ při uskutečňování jejích cílů a 

za svou nejvyšší povinnost považovala vychovávat mládež v duchu marxismu-leninismu. 

Největší ctí pro člena ČSM mělo být, že se stane členem KSČ, a veškerou činností a učením 

se měl připravovat ke svému vstupu této strany. ČSM usiloval o jednotný ideový vliv na 

mladou generaci ve spolupráci s rodiči, školou, ROH, ČSTV či Svazarmem. Měl učit mládež 

„milovat KSČ a vychovával mládež k lásce k Sovětskému svazu“ (Stanovy ČSM 1963, s. 4). 

Svaz se měl podílet na rozvoji materiálně technické základny socialismu v průmyslu i 

zemědělství, na rozvoji vědy, kultury a umění. Měl mládeži vštěpovat lásku k práci a 

odhodlání pracovat tam, kde to společnost měla nejvíce potřebovat. Měl ovlivňovat život 

mladých lidí, aby na základě „socialistického kolektivismu a vzájemné soudružské pomoci 

vyrůstali v čestné, pravdivé a skromné budovatele socialismu, byli nesmiřitelní k porušování 

zájmů společnosti a k nespravedlnosti, příživnictví, nepoctivosti a individualismu“ (Stanovy 

ČSM 1963, s. 6). ČSM měl ovlivňovat a vychovávat mládež v duchu zásad proletářského 

internacionalismu a učit ji „nesmiřitelnosti k nepřátelům socialismu a komunismu, míru a 

svobody národů“ (Stanovy ČSM 1963, s. 7). 

     Členství v ČSM bylo podmíněno věkem 14-26 let. Formálně byl ČSM hierarchicky členěn 

na základní organizace (školy, úřady, vesnice apod.), okresní organizace, krajské organizace a 

celostátní organizaci. Nejvyšším orgánem byl sjezd, svolávaný ÚV ČSM jednou za čtyři roky. 

V období mezi sjezdy řídil činnost ČSM ústřední výbor, který se scházel nejméně jednou za 

šest měsíců. Ústřední výbor vydával noviny, časopisy a literaturu pro mládež. Úkolem 

základních organizací bylo vychovávat mládež v duchu komunismu a vést ji k nadšené a 
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 Stanovy ČSM schválené jeho III. sjezdem v roce 1958 a doplněné IV. sjezdem v roce 1963. 
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obětavé práci pro vlast, organizovat mezi mládeží soustavnou tělovýchovnou, sportovní a 

turistickou činnost a zvyšovat tak její fyzickou zdatnost a brannou připravenost, vytvářet a 

upevňovat v práci i v době volna družný kolektiv mládeže, vést mládež k aktivní účasti 

v lidové umělecké tvořivosti. Místní výbory (ve městech a obcích) pak měly zajišťovat 

„společný postup při organizování politických kampaní a budovatelských akcí, při rozvíjení 

kulturního, tělovýchovného a společenského života mládeže v místech svého působení“ 

(Stanovy ČSM 1963, s. 32). 

 

3.1.6.2 Volný čas a každodenní život 

     Stranické a státní orgány prováděly ve zkoumaném období řadu šetření s cílem zjistit, 

jakým způsobem mládež tráví svůj volný čas. V polovině šedesátých let jeden takový 

průzkum poukazoval na to, že mládež stále více preferovala neorganizovanou činnost. 

Nejraději pak trávili mladí lidé volný čas návštěvou kin, sledováním filmů v televizi a 

sportem, naopak velmi málo se měli zajímat o četbu, divadlo, vážnou hudbu či technickou 

tvořivost. Při organizování volného času mládeže měl nezastupitelnou roli právě 

Československý svaz mládeže. Podnětem k zasahování do oblasti trávení volného času byla 

od počátku šedesátých let částečně snaha prolomit dosavadní formálnost organizace s cílem 

posílit její úlohy v oblasti ideové výchovy mládeže, částečně to byla i ústava z roku 1960, 

která deklarovala povinnost společenských organizací dbát o nejlepší využití volného času 

pracujících. Tato snaha souvisela i s prevencí kriminality mládeže. Bojem proti tzv. 

chuligánství mělo být vedení mládeže k sebevzdělávání a ke zvýšení kulturní a fyzické 

vyspělosti s cílem odvést ji od převládajícího pasivního způsobu trávení volného času. 

Doporučováno bylo i zajišťování vhodné zábavy, pokud možno beze stop po západních 

vlivech. Umělecká tvořivost měla být podporována převážně prostřednictvím tradičních 

soutěží. Od poloviny šedesátých let pak vznikaly různé zájmové kluby mládeže
42

, kterými se 
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 Kluby měly vznikat vedle základních organizací jako zájmová sdružení. Organizovat se v nich měla především 
mládež od 15 do 18 let, ale vzhledem k jejich zaměření se počítalo i s účastí starších mládežníků. Kluby mládeže 
byly podpořeny na V. sjezdu ČSM v roce 1967, ale ve skutečnosti vznikaly již dříve. Velmi populární byly např. 
dívčí kluby, jejichž členky se zajímaly především o módu, kosmetiku apod. Existoval Klub mladých cestovatelů, 
různé kluby přátel umění, přírodovědné a technické kluby, sběratelské kluby nebo i kluby přátel ozbrojených sil. 
Vznikalo i mnoho klubů fungujících jako stálá zařízení (často při vysokoškolských kolejích či fakultách). Kluby 
mládeže umožňovaly uplatnit zájmy mládeže podstatně zajímavějším a přitažlivějším způsobem, než jaký 
nabízely základní organizace, a v mnoha případech výrazně přispívaly k depolitizaci ČSM a k jeho celkové 
dezintegraci, která se poté jasně projevila koncem šedesátých let. V rámci klubů mládeže se pod hlavičkou ČSM 
ve druhé polovině šedesátých let oživovala občanská společnost s širokým spektrem různých zájmových spolků 
a sdružení (Knapík et al. 2011). 
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monopolní mládežnická organizace snažila začlenit dosud neoficiální volnočasová uskupení. 

Přes všechny snahy však ČSM své členy v šedesátých letech spíše ztrácel, což se odráželo i na 

vlivu této organizace na způsoby trávení volného času mladé generace. Mezi členstvem se 

postupně šířila apatie a výrazně se omezil vliv svazu na pražskou vysokoškolskou inteligenci, 

kde pozice přebírala neoficiální sdružení studentů (Franc a Knapík 2013).  

     Základním východiskem pro řešení problematiky trávení volného času dětí a mládeže byl 

princip organizovanosti a stále silný vliv kolektivismu. Tzv. mimoškolní doba byla chápána 

jako prostor pro další výchovné a vzdělávací působení školy nebo dalších organizací. 

V podstatě šlo o přenášení odpovědnosti rodičů na stát a jeho instituce. Volný čas mládeže 

ovlivňoval také programový ateismus. Oficiální místa zůstávala velmi dlouhou dobu 

v sebeklamu, idealizujícím si v duchu vlastních ideologických dogmat hodnoty a touhy 

mladých lidí, které byly často vzdálené angažovanému, kolektivistickému a aktivistickému 

modelu „socialistického člověka“. Na počátku šedesátých let pak bylo komunistické vedení 

zaskočeno výrazně rostoucí kriminalitou mládeže. Největší nebezpečí bylo spatřováno v tzv. 

partách, tedy neformálních skupinách mládeže, v jejichž rámci zejména mladí muži trávili 

většinu svého volného času. Současně bylo organizované vedení volného času postupně 

kritizováno pro jeho formálnost. V průběhu šedesátých let lze tak pozorovat pohyb směrem 

k volnějšímu a ideologicky méně zabarvenému pojetí trávení volného času mládeže. Místo 

konvenčních mládežnických zábav se začal podporovat klubový život mládeže, začaly se 

objevovat diskuse o tématech blízkých mladým lidem (móda, partnerské vztahy, alternativní 

hudební styly). Právě moderní taneční hudba hrála ve volném čase značné části především 

městské mládeže ústřední roli. Vztah režimu k alternativním hudebním stylům byl postupně 

tolerantnější, což souviselo s oslabováním ideologického tlaku. Zároveň v šedesátých letech 

sílily snahy ČSM o zapojení těchto oblastí do svých struktur (ibid.). Zatímco konzervativní 

část stranického aparátu doporučovala pokračovat v tvrdém postupu proti vystupování 

nastupujících hvězd populární hudby především v médiích, ČSM a s ním spojená periodika 

jako Mladý svět chtěl naopak „[…]prostřednictvím bigbeatové hudby upevnit své pozice mezi 

mládeží a zachovat si tak vliv a schopnost mládež ‚usměrňovat‘. “ (ibid., s. 305). 

     Jednou z nejoblíbenějších forem zábavy mládeže v šedesátých letech byly tzv. taneční 

čaje
43

. Podle naprosté většiny sociologických výzkumů byl však nejoblíbenější volnočasovou 
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 Jednalo se o odpolední taneční akce s živou hudbou pořádané v některém z podniků veřejného stravování. 
Na čajích se v mnoha případech ostře dohlíželo i na vhodné oblečení, příliš ležérní či výstřední styl nebyl 
připouštěn. Doboví autoři píšící o slušném chování konstatovali, že jde o nejméně slavnostní příležitost mezi 
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aktivitou mládeže v šedesátých letech sport.  Vzhledem k důležitosti sportovních aktivit pro 

mládež se ČSM pokusil rozšířit svoji klubovou aktivitu na tuto oblast a soustředit se přitom 

na připojení trampského hnutí ke své organizaci a na převzetí kompetencí v oblasti rekreační 

turistiky mladých lidí od ČSTV. Problematika volného času mládeže měla ale i druhou oblast, 

kterou byla postupná legitimizace spontánního trávení volného času. Od počátku šedesátých 

let se začínal projevovat respekt k aktivitám, které si mládež organizovala po svém, mimo 

oficiální struktury. Příkladem bylo výše zmíněné trampské hnutí, skauting, či pasivní pobyt v 

přírodě. Velkým problémem vnímaným na oficiálních místech byla ale stále rostoucí 

neochota mládeže angažovat se ve volném čase ve veřejném politickém životě. Ze strany 

představitelů moci a oficiálních odborníků byla jako vysoce nežádoucí forma trávení volného 

času vnímána účast na církevním životě. Nežádoucím prvkem bylo také nadměrné požívání 

alkoholických nápojů. V druhé polovině šedesátých let se začala přiostřovat i situace v oblasti 

narkomanie. V souvislosti s větším otevřením země západním vlivům včetně hnutí hippies 

(„dětí květin“) se začaly objevovat experimenty s halucinogenní LSD a mezi mládeží se 

objevilo zneužívání i dalších návykových látek. Mládež, která nevlastnila automobil ani 

motocykl (a té byla většina), mohla využívat při cestách mimo bydliště autostop, který se 

v šedesátých letech velmi rychle šířil zejména díky rychlé motorizaci. Pokusu o organizaci 

autostopařského ruchu se ujal ČSM a některá jím řízená periodika. V Československu se 

systém autostopařských knížek snažily zavést do praxe např. Mladý svět nebo Mladá fronta.  

Dalším významným prvkem ve způsobu trávení volného času mládeže byla televize. 

Československá televize se na počátku šedesátých let na jednu stranu snažila vyjít vstříc 

běžným divákům, kteří vyžadovali především lehčí zábavu, na straně druhé se v různých 

vlnách stále vracel tlak dobových kritiků a také stranických orgánů zdůrazňující politicko-

výchovný charakter vysílání. Ve vysílaných seriálech šlo především o příběhy „obyčejných“ 

lidí, se kterými se divák mohl snadno identifikovat (ibid.). 

     Pokud jde o vzdělání, navštěvovali v šedesátých letech mladí lidé po povinné devítileté 

základní škole střední školu (učňovskou, odbornou nebo všeobecnou)
 44

 a po té někteří mohli 

                                                                                                                                                                                     
tanečními zábavami, ačkoli se zde striktně vyžadoval například světlý oblek u mužů. Postupně se však atmosféra 
čajů uvolňovala (Knapík et al. 2011). 
44

 Podle tzv. školského zákona z roku 1960 mělo být obecně posláním škol vychovávat mládež a pracující ve 
vzdělané občany schopné osvojit si poznatky soudobé vědy a techniky, v lidi tělesně zdatné, kteří mají radostné 
uspokojení v kolektivu a práci pro celek, v nadšené budovatele komunismu. Většina škol a mimoškolních 
výchovných zařízení byla v šedesátých letech v Československu zřizována a řízena národními výbory. Například 
ale učňovské školy byly zřízeny státními podniky, které v nich vychovávaly své budoucí zaměstnance (Pospíšil a 
Blažek 2010, s. 170). 
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pokračovat ve studiu na vysoké škole
45

. Počet vysokoškoláků se postupně zvyšoval. V roce 

1960 studovalo v českých krajích na vysoké škole 55 tisíc studentů, v roce 1967 to bylo 90 

tisíc studentů (Český statistický úřad 2017). Zájemci o studium na vysoké škole procházeli 

v šedesátých letech tzv. studijními prověrkami pod přímou režií KSČ, pro všechny studenty 

byla povinná výuka marxismu-leninismu. V roce 1966 vyšel nový zákon o vysokých školách, 

který poměry na vysokých školách mírně liberalizoval. Práva absolventů vysokých škol byla 

v socialistické republice přesně stanovena. Před ukončením studia podniky vysílaly své 

zástupce za studenty, kde v náborových akcích předávali informace o podniku, o pracovišti a 

o výši platu a ovlivňovali jejich volbu zaměstnání
 46

. Průměrný věk sňatku žen byl 22 let a 

průměrný věk žen při pořízení prvního dítěte byl 23 let (Český statistický úřad 2017). 

     Mládež byla organizována na akcích, které současně sloužily komunistické propagandě. 

Výrazem socialistického společenského řádu, který vyjadřoval podřízenost jedince vyššímu 

celku, se stala masová spartakiádní cvičení, která měla nahradit tradiční sokolské slety (Činátl 

2009). Druhá celostátní spartakiáda se konala v roce 1960 na Strahovském stadionu, 

organizoval ji ČSTV. Během její přípravy se ustavil pětiletý cyklus vztahující se ke kulatým 

výročím osvobození Sovětskou armádou. Nábor cvičenců provázely různé formy nátlaku. 

Spartakiáda proběhla s odkazem na přijetí nové ústavy pod heslem „Socialismus u nás 

zvítězil“. Celkový počet cvičenců byl přes 700 tisíc, čímž se stala největší sportovní akcí 

v celé historii Československa. Třetí spartakiáda se konala v roce 1965 a do velké míry 

reflektovala změny v širším společenském rámci a zásadně se lišila od dvou předchozích 

spartakiád. Tvorba skladeb i hudebních doprovodů podléhala estetickému i politickému řízení 

ze strany programové komise. Došlo také k radikální redukci počtu cvičících, téměř na 

polovinu. Další změnou byl ústup od násilných metod náboru cvičenců směrem ke konceptu 

dobrovolnosti. Změněnou atmosféru dokumentuje zorganizování Celostátní spartakiády 

neslyšících, nevidomých a tělesně postižených sportovců, která poprvé a naposledy proběhla 

paralelně se spartakiádou na Strahově. Změna v pojetí spartakiády se odrazila také 

v upomínkové publikaci, která se tradičně vydávala vzápětí po skončení akce. Publikaci 
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 Největší procento obyvatel Československa mělo počátkem šedesátých let pouze základní vzdělání, střední 
školu jich absolvovalo pětkrát méně a vysokou školu dostudovalo třicetkrát méně obyvatel než školu základní 
(Český statistický úřad 2017). 
46

 Každý absolvent měl své kádrové materiály a o jeho umístění po absolvování vysoké školy rozhodovala 
komise, která se skládala z děkana, vedoucího katedry, kádrového pracovníka, zástupce strany, zástupce ROH 
nebo ČSM. Každý absolvent získal po tomto rozhodnutí tzv. umístěnku (od r. 1959 „doporučení k přijetí 
do pracovního poměru“) a byl povinen nastoupit do zaměstnání nejpozději měsíc po ukončení studia a v 
podniku musel pracovat minimálně tři roky (Český statistický úřad 2017). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_pom%C4%9Br
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uvozoval text Arnošta Lustiga a Oty Pavla a její fotografická část zdůrazňovala každodenní, 

spontánní a humornou stránku spartakiády (Knapík et al. 2011).  

     V dobové propagandě hrály mimořádně významnou roli odkazy na lid a lidovou tradici. 

Už v padesátých letech vznikla síť nejrůznějších folklorních festivalů. Nejvýznamnější akcí 

tohoto druhu byl Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Jubilejního dvacátého ročníku 

v polovině šedesátých let se zúčastnilo sedmdesát tisíc lidí včetně prezidenta ČSR. Strážnický 

festival se úspěšně rozvíjel i v následujících desetiletích. K povinným akcím mládeže patřily 

chmelové brigády. Účastnili se jich především žáci středních škol. Tyto placené brigády se 

často konaly jako povinné součásti školní výuky a pokyny ministerstva školství z roku 1956 

jim přičítaly velký politicko-výchovný význam. Chmelové brigády probíhaly v prakticky 

nezměněné podobě až do roku 1989.  K povinnostem mladých mužů dále patřilo absolvování 

vojenské základní služby. Věková hranice k nástupu do služby byla 18 let a trvala dva roky. 

Byla považována za závažný zásah do života mladých mužů, kteří krátce před jejím nástupem 

ukončili svou přípravu na povolání a museli svůj profesní růst na čas odložit, stejně jako 

založení rodiny. Proto se snažili různými způsoby vyhnout jejímu nástupu (ibid.). 

 

3.1.6.3 Mládež a komunistická moc 

     Mládež byla dlouhodobě považována za jednu z nejvýznamnějších cílových skupin 

stranické politiky. Představovala současně závažný problém, jehož komplikovanost se 

ukazovala již na konci padesátých let, kdy komunistická strana převzala ČSM pod své přímé 

vedení
47

 (Franc a Holubec 2009). Mladí lidé se snažili kontrole a dohledu mocenského 

aparátu vyhnout. Projevilo se to mj. právě v odchodu z monopolní mládežnické organizace 

ČSM. Počet členů této organizace klesl v rozmezí let 1960 až 1967 o polovinu, ze dvou na 

jeden milion. Komunističtí funkcionáři si stěžovali, že mezi mladými lidmi roste vliv 

západních ideologií, obdiv a idealizace západního buržoazního způsobu života. Režim si 

nevěděl rady s jejich nezájmem o věci veřejné, práci a jimi vnucovaný způsob života, stejně 

jako s růstem kriminality mladých a jejich vysokým podílem mezi emigrujícími občany 

(Pažout 2008). Na podzim roku 1965 projednávala ideologická komise Ústředního výboru 

KSČ materiál nazvaný Problematika současné mladé generace. Jednalo se o jeden 
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 Usnesením XI. sjezdu KSČ z června 1958 o přímém vedení ČSM aparátem KSČ byly svazácké orgány a 
organizace na všech stupních vedení přímo podřízeny příslušným orgánům a organizacím komunistické strany.  
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z podkladových materiálů k přípravě dokumentů k XIII. sjezdu KSČ, který se konal 

v následujícím roce. Dokument si všímal zvýšené kritičnosti mládeže, jejího nezájmu o 

aktivní politické vystupování v oficiálních organizacích, zvláště v ČSM, odmítání účastnit se 

organizovaných veřejně prospěšných akcí či nezájmu o studium mezi mládeží z dělnických 

rodin. S ohledem na rozšiřující se fenomén nekonformně vyhlížející a bavící se mládeže se 

státní a stranický aparát během roku 1966 začal pokoušet dosavadní nekoordinovanou politiku 

sjednotit, vykreslit jasný obraz nepřítele a zahájit proti novému společenskému „nebezpečí“ 

plánovanou akci (Pospíšil a Blažek 2010).   

     Vznik dokumentu naznačuje, že část vedení tehdejší komunistické strany si existenci 

problémů v oblasti mládeže a vztahu mládeže ke komunistické straně uvědomovala. Materiál 

ukazuje, že značná část mladých lidí se projevovala k socialismu (respektive k systému, 

v němž žili) značně skepticky a kriticky a naopak nesdílela oficiální odpor ke kapitalismu. 

Dlouhodobé konflikty pak vyvolávala populární hudba, oblast džezu a zábavné taneční hudby. 

V materiálu se uvádí, že strana nedokázala v plné míře, včas a věcně reagovat na nastupující 

módní vlny mládeže tak, aby bylo co nejvíce paralyzováno jejich eventuální negativní 

působení a aby je přizpůsobila svým podmínkám a potřebám (Franc a Holubec 2009). Dalším 

bodem dokumentu byla analýza pojmu „parta“. Byly to právě party a jejich život, co nejvíce 

poutalo pozornost bezpečnostních orgánů. Přitom bylo zřejmé, jak konstatovali autoři textu, 

že ČSM, který byl především politickou organizací, mohl stěží rozvíjet tak všestrannou 

činnost, aby obsáhl široký repertoár zájmů mladých lidí (Kudrna 2011). Velké obavy budilo u 

vedení KSČ i tzv. chuligánství.  Pod tímto pojmem bylo myšleno mnohé, od projevů 

kriminality mladistvých až po nekonformní typy oblékání a účesů. Projevy drobné násilné 

činnosti páchané obvykle v rámci neformálních part se začaly v šedesátých letech množit, což 

lze vnímat jako projev jistého mezigeneračního napětí. Režim zasahoval proti různým 

vnějším jevům mimořádně agresivně. Nejproslulejší byla v tomto ohledu kampaň proti 

vlasatcům (mladým mužům s dlouhými vlasy), která vyvrcholila v demonstraci vlasatců 

v roce 1966 a v následnou tvrdou represi proti nim (Franc a Holubec 2009).  

     V Problematice současné mladé generace se na druhou stranu velmi optimisticky tvrdí, že 

naprostá většina československé mládeže považuje socialismus za přirozené východisko 

svých představ o životě a světě. Tento text, který reflektuje spíše reformistické postoje, viděl 

posun od nechuti mládeže se jakkoli angažovat ke zvýšené kritičnosti v pozitivním světle jako 

projev aktivního zájmu o osud společnosti a věřil, že občas se vyskytující protisocialistické 

postoje mladých lidí nespočíval zpravidla v třídních protisocialistických postojích, ale spíše 
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vycházel z celkové ideové bezradnosti (ibid.). Politiku KSČ vůči mládeži ovlivňovala i KSSS. 

Ve druhé polovině šedesátých let však docházelo mezi představami zástupců SSSR a 

prosazovanou politikou vedení KSČ v oblasti mládeže k určitým konfliktům. Představitelům 

SSSR se především nelíbilo, že orgány KSČ dovolily, aby některá média poskytovala až příliš 

mnoho prostoru hlasům mladých, kteří kritizovali poměry ve společnosti. Pracovníci 

ideologického oddělení ÚV KSČ se bránili tím, že se pokoušejí hledat nové formy účinného 

působení na mládež v situaci, kdy ty dosavadní mládež nepřesvědčují. Otázka, jaká vlastně je 

československá mládež a jak s ní zacházet, přinášela tedy v rámci vnitrostranických diskusí 

rozdílné zájmy i pohledy. Až do začátku roku 1968 však byl obecně respektovaným 

pravidlem celého stranického aparátu požadavek demonstrovat údajnou stranickou jednotu 

(Pospíšil a Blažek 2010). 

 

3.1.6.4 Západní kulturní vlivy  

     Mocenské uspořádání, fungování institucí, veřejný prostor, atmosféra či taktiky a strategie 

aktérů v Československu šedesátých let se zásadně odlišovaly od těch v západních 

společnostech. Jednalo se především o mocenský monopol KSČ s možnostmi ovlivňování 

života jednotlivců i celé společnosti, existence cenzury a ideologický dohled nad jimi 

podřízenými institucemi. Zároveň ale zůstávalo několik aspektů, které oba tehdejší modely 

společenského uspořádání spojovaly. Byl to mj. postoj k novým kulturním formám a 

projevům, se kterými v průběhu šedesátých let přicházeli příslušníci mladé generace a které se 

šířily prostřednictvím nových možností populární kultury. Byl to pak především kulturní 

konsenzus mezi dominantní skupinou (KSČ) a podřízenými skupinami ve společnosti 

(dělníci, zaměstnanci služeb), který se mladí lidé svými nekonformními projevy pokoušeli, 

často nevědomě, narušit. I přes oficiálně deklarovaný negativní postoj představitelů strany a 

státu k západnímu kulturnímu vlivu pronikaly postupně do novin, časopisů, knih a televize 

informace i diskuse o západní hudbě, módních a společenských trendech či subkulturách. 

Vedle informací o uskutečněných koncertech četli mladí lidé zmínky o západních rockových 

kapelách a těšili se na jejich fotografie, které jim přinášel například i Mladý svět. Přes 

postupné pronikání informací o západní hudbě, módních vlnách či životním stylu do 

oficiálních médií však zůstávala hlavním nástrojem šíření kulturních symbolů i vzorů pro 

československou mládež vystoupení domácích rockových skupin. Rostoucí popularita nového 

hudebního stylu s sebou přinášela i proměnu oblékání a účesu mladých lidí. Tato proměna se 
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stala ihned terčem kritiky médií i obecně straší generace a proti novému „nevkusu“ se začalo 

tvrdě zasahovat. Demonstrativní odkazy části mládeže ke kulturním symbolům jejich 

vrstevníků na Západě a tamní kultuře byly jen jedním z projevů širšího a také vážnějšího 

procesu, kterým bylo prohlubování propasti mezi mládeží a mocenskou hierarchií společnosti 

a jí deklarovanými i v každodenním životě uplatňovanými hodnotami a symboly. Podstatnou 

úlohu pro seznamování se se západní kulturní scénou mládeže sehrály vedle nových 

rozhlasových pořadů domácích stanic například články v Mladém světě o vlasaté mládeži 

v Paříži, folkových zpěvácích v USA nebo amsterodamských Provos
48

 (Pospíšil a Blažek 

2010).  

     Kulturní inspiraci získávali mladí lidé mimo jiné ze západního časopisu Bravo, který 

vycházel od roku 1956. Byl vyhledáván především mladými zájemci o moderní hudbu, 

protože zde byly uveřejňovány fotografie tehdejších světových populárních hvězd. Oficiálně 

se však jako pokleslé komerční periodikum do Československa nedovážel, takže ho bylo 

možné získat jen od mála lidí, kteří měli možnost vyjet na Západ. Časopis byl velmi žádán 

přes to, že fotografie měly často jen nízkou kvalitu. Oficiální místa se tomuto druhu podnikání 

snažila čelit především vydáváním fotografií slavných západních zpěváků ve vlastní režii, 

dařilo se jim to však jen částečně, protože řada nakladatelství nebyla schopna reagovat na 

rychle se měnící módu (Knapík et al. 2011).  

     K nejvýznamnějším vzorům dlouhovlasé mládeže šedesátých let patřilo americké hnutí 

hippies.  Informace o hippies se do Československa začaly dostávat až ke konci roku 1967, 

tedy v době, kdy byla v Československu zahájena kampaň proti vlasatcům. I přes to, že šlo o 

skupiny mládeže s podobnými vnějšími symbolickými prvky i východisky, povědomí o 

hippies bylo zpočátku mezi vlasatci minimální. Mladí s nimi sice sympatizovali, ale o jejich 

ideologii mnoho nevěděli. Nosili například kytičkovanou košili a korále, ale myšlenkový 

obsah to podle pamětníků nemělo. Část mladých mužů tak nacházela určité společné módní 

prvky (např. délka vlasů, džíny, kalhoty do zvonu, korále) se svými vrstevníky na Západě, 

zároveň se jimi ale odlišovala od příslušníků starších generací - mužů, kteří v té době běžně 

                                                           
48

 V roce 1965 se v Mladém světě objevil článek „Beatnici všech národností zaplavují Paříž“
48

 (Mladý svět, roč. 
7, č. 24), ve kterém se píše o existencialistech a francouzských vlasatcích, kteří se scházejí na pověstných 
schodech. V textu se odkazuje na jejich odpudivost vzhledu na první pohled, jsou spojováni se špatným 
chováním, nedbalostí, povrchní vzdělaností. Tento obraz, spolu s popisem životního stylu této subkultury, který 
spočíval v cestování, obsazování veřejných míst v centru měst, nicnedělání a požívání marihuany zapůsobil 
velmi silně na část mladých lidí v Československu a vedl je k napodobování. Mladí lidé se s takovou subkulturou 
mohli cítit spojeni nejen symbolickými projevy, které kopírovali, ale především odporem vůči hodnotám a 
způsobům chování rodičů (Pospíšil a Blažek 2010, s. 207). 
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nosili krátký sestřih vlasů, obleky či uniformu. U dívek se pak v průběhu šedesátých let 

rozšířila například móda bikin a minisukní. Bikini společně s minisukněmi měly symbolizovat 

nový poměr k ženskému tělu a jeho poodhalování na veřejnosti. Odpovídalo to i nové vítězné 

vlně bikin v západní módě v tomto období. Jejich rozšíření opticky přibližovalo vzhled 

mladých děvčat jejich vrstevnicím v západní Evropě (ibid.).  

     Způsob pronikání módních stylů ze Západu do československých médií v šedesátých 

letech shrnuje zpráva Veřejné bezpečnosti: „Například týdeník Literární noviny uvedl ve svém 

posledním čísle z roku 1965 seriál fotografií tzv. vlasatců v různých zemích světa bez 

příslušného a nutného vysvětlujícího komentáře. Stejný list v červenci 1966 přinesl v článku 

„Unisex“ lacinou obhajobu těchto individuí a jejich počínání pseudopsychologickými 

argumenty amerických vědců. Také mládežnické časopisy Mladý svět a Mladá fronta, Signál a 

100+1 uveřejnily několik článků či série fotografií vlasatců.“ (ibid., s. 115). Československá 

média, úřady i širší veřejnost pobuřovala móda delších vlasů chlapců mimo jiné tím, že 

narušovala stereotypní atributy mužského vzhledu. Narážky smazávání jasného vymezení 

pohlaví prostřednictvím úpravy vlasů se v médiích objevovaly opakovaně. Kromě 

posměšného přirovnávání k ženám byli vlasatci také napadáni jako údajní homosexuálové. 

V symbolické rovině totiž existovalo spojení dlouhých vlasů a ohrožující nevázané sexuality. 

Do určité míry to bylo artikulované v dobových dokumentech, ve větší míře to bylo spíše 

nevědomé, a to jak u příslušníků většinové společnosti, tak i mezi objekty kampaně. Obecně 

bylo období šedesátých let spojeno v Československu s určitým uvolněním v oblasti sexuality 

(homosexuální styk přestal být trestným činem a ženám bylo umožněno používat 

antikoncepci). V dobovém tisku některá témata spojená se sexualitou velmi zvolna přestávala 

být úplným tabu (ibid.).  

     Mladí lidé v Československu v šedesátých letech střídali i několik stylů oblékání. Do školy 

nebo do zaměstnání museli nosit konformní svršky té doby a pro mimořádné příležitosti si 

schovávali například oblek vlasatců. V některých případech vlasatci původně vycházeli z řad 

trampů, jejichž móda rovněž vyvolávala silnou nelibost mezi úřady a částí veřejnosti. 

V dobovém tisku, který se v letech předcházejících kampani proti vlasatcům kriticky 

vymezoval vůči trampům (s výjimkou Mladého světa, který se naopak opatrně pokoušel do 

jisté míry integrovat trampy do „svazáckého“ světa), se lze setkat s odkazy, které naznačují, 

že hranice mezi trampy a vlasatci byla nejasná. Mezi trampy a vlasatci však existovalo 

spojení: obě skupiny sdílely jistou symboliku v odívání, odkazovaly k ideálním obrazům 

Západu, čelily podobným perzekucím a členové jedné skupiny mohli být zároveň členy 
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skupiny druhé. Existovaly mezi nimi ale i výrazné rozdíly. Kromě obliby odlišné hudby, 

menšího důrazu na organizaci a s městem spojeného životního stylu se vlasatci vyznačovali i 

oblibou užívání či experimentování s drogami (ibid.).  

     Západní zboží bylo v šedesátých letech spojováno s luxusem. U mladých lidí se týkalo 

například džínů a bot. Právě toto oblečení bylo svým způsobem elitní a bylo obtížně dostupné 

v Tuzexu, nebo ho mladým lidem ze Západu dováželi rodiče-komunisté. Zásady správného 

chování a upraveného zevnějšku školní mládeže pak byly oficiálně začleněné do školních 

řádů. Opatření prosazovaná ve vzdělávacích zařízeních proti vlasatcům měla mimořádný 

charakter ve své koordinovanosti, široké účasti institucí a relativně jasným vymezením 

nepřijatelných znaků nové módy. Zařadila se tak přirozeně vedle dalších dlouhodobě 

uplatňovaných disciplinačních politik vzdělávacích institucí zaměřených na normalizaci 

vzhledu a chování mladých lidí (ibid.). 

 

3.1.6.5 Kampaň proti vlasatcům 

     V dokumentech spojených s kampaní jsou vlasatci definováni jako nebezpečná skupina 

mladých mužů, pro kterou je charakteristická ztráta společenských hodnot, bezvýchodnost 

v pohledu na vlastní místo ve společnosti a okázalý nezájem o jakékoli společenské dění, 

demonstrovaný rozedraným a odpuzujícím zevnějškem. Termín vlasatec se objevuje od roku 

1966, dříve se používal pojem „mánička“. Podle dobových materiálů to měli být chlapci 

vyznačující se nošením nepřiměřeně dlouhých vlasů, nevhodným oblékáním a provokativním 

a odpuzujícím chováním vůči spoluobčanům na veřejnosti. Podstatnou složkou oficiálních 

definic vlasatců byl kromě jejich fyzického vzhledu i jejich negativní postoj k jakékoli práci. 

Opakovaně na jejich neochotu pracovat upozorňovaly i novinové články. V rámci kampaně 

komunistické strany se také psalo o tom, že ČSM má vést své organizace a členy k tomu, aby 

v kolektivech na pracovištích, školách apod. odsuzovali módu dlouhých vlasů u chlapců a 

zaujímali k ní kritický postoj. V oficiálních dokumentech se jako svým způsobem 

synonymum termínu vlasatec objevuje slovo chuligán
49

 (Pospíšil a Blažek 2010). 

                                                           
49

 S pokusem o zjištění, jak chápou „chuligánství“ sami příslušníci mladé generace, přišla historička Eva 
Davidová-Turčínová. Podle článku v Mladém světě provedla sociologický průzkum mezi učni a studenty 
středních škol, z něhož vyplynulo, že chuligánství je určitým protestem proti době a společnosti. První zmínky o 
dlouhovlasých mladících se objevují okolo poloviny roku 1965. V časopise Mladý svět (roč. 7, č. 22) vychází text, 
který referuje o represích proti dlouhovlasým jako o poměrně zavedené praxi. V roce 1964 už vyšly články 
v Mladém světě o Beatles, kteří měli své fanoušky v Praze a hovoří se o nich jako o zavedené subkultuře. 
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     Ze stranických dokumentů ke kampani proti vlasatcům vyplývá, že problém vlasatců 

neexistoval podle KSČ izolovaně, ale prakticky se kryl s problematikou kriminality mládeže a 

zejména s problematikou výtržnictví, příživnictví a násilných trestných činů mladých lidí 

v Československu. Vlasatá móda u mladých mužů se v Československu začala rozšiřovat od 

roku 1964 a zesílila od poloviny roku 1965, přičemž v následujících letech trend dlouhých 

vlasů přejala významná část mladé generace. Kampaň proti vlasatcům v roce 1966 pak oblibu 

dlouhých vlasů mezi mládeží nijak neeliminovala.  V liberálním ovzduší roku 1968 se tato 

móda mezi mládeží obecně rozšířila. Představitelé vlasatců v Československu se však sami za 

vlasatce neoznačovali. Měli společné to, že nosili dlouhé vlasy, často se osobně znali a 

navštěvovali stejná místa (koncerty, případně schody u Národního muzea v Praze). Všichni 

byli také terčem nátlaku ze strany většinové společnosti, docházelo k jejich pronásledování, 

odsuzování, násilnému stříhání vlasů apod. Ve svém pokusu o narušení existující kulturní 

hegemonie se vlasatci snažili posunout panující mocenskou rovnováhu směrem, který by více 

odrážel jejich zájmy. Ve svém odporu proti hegemonii však téměř nevyužívali prostředky 

politického protestu (ibid.).  

     Samotnou kampaň proti vlasatcům fakticky zahájila stížnost základní organizace KSČ v 

Praze, jejíž představitelé si v srpnu 1966 stěžovali na postávající mladé lidi s dlouhými vlasy 

v okolí Národního muzea
50

. Veřejné bezpečnosti byl nařízen soubor opatření „proti osobám, 

které se svým zevnějškem, oblečením, dlouhými vlasy a zejména chováním liší od ostatních 

osob a vzbuzují odpor veřejnosti.“ (in Pospíšil a Blažek 2010, s. 49). V této době se 

dlouhovlasých alespoň částečně zastal například časopis Mladý svět. V rámci následné 

rozsáhlé bezpečnostní akce byly postiženy téměř čtyři tisíce lidí, především dělníků a učňů. 

Represe ovšem vyvolaly také protiakci. Skupina dlouhovlasých domluvila protestní 

demonstraci na Staroměstském náměstí, v jejímž průvodu provolávali hesla jako „Vraťte nám 

vlasy“. Padlo několik podmíněných a několik nepodmíněných trestů za výtržnictví (Knapík et 

al. 2011).  

     Při vyhlášení celostátní kampaně proti vlasatcům dostala média i cenzurní orgány od 

vedení ÚV KSČ v srpnu 1966 toto zadání: „V médiích směřují opatření proti zamezení 

publicity vlasatců. Redakce nemají propůjčovat své stránky článkům a fotografiím, jejichž 
                                                                                                                                                                                     
V Mladém světě se fotografie britských mladíků s dlouhými vlasy objevily v první třetině roku 1965 (roč.7, č.14). 
Byly doprovázeny textem, který jako by předjímal pozdější metody perzekuce vlasatců v Československu. O 
deset týdnů později se objevil zmiňovaný text o dlouhovlasých v Paříži, opět s řadou inspirativních fotografií 
(roč.7, č.24) (Pospíšil a Blažek 2010, s. 85). 
50

 Z hlášení o rozsahu provedených opatření z října 1966: přibližně 40% bylo nedospělých, jen malý zlomek byly 
dívky, podle povolání bylo 70% dělníků, 20% učňů, 6% studentů (ibid., s. 58). 
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obsah nebo forma mohly přispět k propagaci vlasatců nebo dalšímu nepřístojnému 

vystupování. Média včetně obrázkových časopisů mají působit k vytváření pozitivního 

příkladu pro mládež, prezentovat přitažlivého hrdinu s vlastnostmi, které odpovídají 

socialistické morálce a jsou přijatelné pro nejširší vrstvy mládeže.“ (in Pospíšil a Blažek 

2010, s. 190). Tisk pak začaly plnit kritické články, vtipy a jiné útoky proti chlapecké módě 

dlouhých vlasů. Reakce zastávající se vlasatců se v médiích prakticky neobjevily. Nařízení 

bylo důsledně dodržováno až do poloviny roku 1967, kdy byla v Mladém světě otištěna 

polemická diskuse ohledně uplatňování školních řádů vůči vlasatcům
51

. Československá 

média sehrála ve vztahu k vlasatcům paradoxní roli. Na jedné straně některá média (zvlášť ta 

zaměřená na mládež) pomáhala hlavně pomocí fotografií, filmu a zvuku šířit novou módu a 

kulturní vzory. Na druhé straně ale proti módě bojovala posměchem, šířením odsudků a 

předsudků a v okamžiku jasně deklarovaného politického zájmu vedení KSČ se podle 

instrukcí většinou zapojila do disciplinační kampaně. I když si oficiální místa pochvalovala 

hladký a úspěšný průběh kampaně, nelze hovořit o tom, že by se jí podařilo eliminovat vliv 

západních kulturních symbolů a hodnot na mládež. V roce 1967 po centrálně řízené kampani 

proti vlasatcům se ČSM rozhodl využít rockovou hudbu k získání podpory mezi mladou 

generací a začal pořádat soutěž Beat Cup, která vyvrcholila velkým celostátním 1. 

československým beat festivalem v pražské Lucerně. V době pražského jara pak represe proti 

příznivcům západních kulturních vlivů na čas polevily. V pozměněných a přitvrzených 

podobách však represivní opatření opět pokračovala v sedmdesátých a osmdesátých letech 

(ibid.). 

 

 

 

                                                           
51

 Debata o tom, jak byly tyto řády vytvářeny a uplatňovány, se odehrála na stránkách Mladého světa 
v polovině roku 1967. Byl zde přetištěn školní řád a dopis studenta SVVŠ v Brně, dále redakční článek (č. 30) a 
následně několik reakcí na tento článek v dalších číslech (č. 35, č. 39, č. 47). V žádném z článků sice není 
popsáno, jak se zákaz nošení dlouhých vlasů do školních řádů dostal, ale debata přibližuje způsob, jakým byla 
ustavována realita postihování přestupků. Ředitel školy uvedl, že školní řád jeho instituce vychází ze směrnic 
ministerstva školství a kultury z roku 1958. Náměstek ministerstva školství vyjádřil lítost, že nebyl školní řád 
projednáván s mládežnickou organizací. Nezmiňují se však o tom, že studenty nejvíce kritizovaná ustanovení 
řádu (postihy studentů za nošení džínů, u chlapců dlouhé vlasy, u dívek minisukně, boty na vysokých 
podpatcích, make-up) byla již předtím určena Veřejnou bezpečností a stranickým vedením. Studentům, kteří 
v časopise vyjádřili svou kritiku, se v řádech a při jejich uplatňování nelíbilo nejen omezování ve věcech módy a 
vkusu, ale i předepsané regulace chování mimo školu. Z reakcí studentů plyne, že mladí muži s dlouhými vlasy 
byli z učení a ze škol propuštěni (Pospíšil a Blažek 2010, s. 172). 
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3.1.6.6 Studenti 

     Zrod studentského hnutí v šedesátých letech v Československu souvisel s celkovým 

vývojem ve společnosti a s úsilím různorodých skupin obyvatelstva dosáhnout demokratizace 

režimu. Vysokoškolské studentstvo se v tomto procesu stalo jedním z významných 

reformních proudů. K oživování politických diskusí a aktivity mezi vysokoškolským 

studentstvem začalo docházet v rámci celkového uvolňování poměrů od roku 1962. V Praze 

se nezávisle na sobě na několika fakultách zformovaly skupiny studentů, které se snažily 

vystupovat autonomně vůči tradičním mocenským strukturám, a to i přes to, že se tento pohyb 

odehrával z velké části v rámci ČSM. Radikální studenti se rozhodli využít ČSM, který jim 

poskytoval legální půdu pro jejich činnost, a změnit jeho struktury tak, aby sloužily procesu 

demokratizace společnosti. Proto vyzývali své kolegy, aby vstoupili do ČSM, ačkoli k němu 

z ideových důvodů cítili averzi. Oficiální ideologická linie ČSM proto ustoupila výrazně do 

pozadí. Podobný vztah měli někteří také k členství v KSČ. Vstupovali do ní i lidé 

s vyhraněným antikomunistickým postojem, vedeni snahou ovlivnit komunistickou stranu 

zevnitř. Řada komunistů mezi studenty tak sehrála ve studentském hnutí významnou úlohu 

(Pažout 2008).  

     Vhodnou půdu pro vyjádření nezávislosti i k provokacím proti moci představovaly 

studentské majálesy. Kritika režimu se při majálesech v podstatě vyjadřovala recesí. Zřejmě 

nejznámější majáles se konal v roce 1965 v Praze, kdy byl králem majálesu zvolen americký 

básník Allen Ginsberg, vůdčí osobnost tzv. beatnické generace, který byl posléze 

z Československa vyhoštěn údajně především kvůli svým homosexuálním excesům
52

 (ibid.). 

Už při přípravě studentských oslav si byl ÚV ČSM dobře vědom, že majáles je otázkou 

politickou. Po skončení majálesu ČSM oficiálně konstatoval, že většina studentů se chovala 

slušně, ale že někteří studenti nepochopili význam oslav a některá jejich hesla byla 

protistranická a protisovětská. Konzervativní vedení ČSM poté jako výchovnou reakci 

navrhovalo, aby se při ideové práci na vysokých školách důsledněji využívaly výměnné akce, 

které by studentům umožnily poznat život mládeže a celé společnosti v Sovětském svazu, a 

zdůrazňován byl také význam výuky marxismu-leninismu (Kudrna 2011).  

                                                           
52

 Návštěva Ginsberga skončila velkým skandálem a básník byl z mravnostních důvodů a kvůli opilství a 
výtržnictví ze země vyhoštěn. Milan Kundera se vyjádřil, že morální důvody byly jen záminkou, že takové a horší 
věci podle něj dělali i studenti v Československu. Hlavní důvod pro vyhoštění podle něj představoval strach 
z ideologického působení Ginsberga. Některé stranické organizace pak dokonce požadovaly tvrdé potrestání 
osob nějak spojených s pozváním básníka (Knapík et al. 2011, s. 759). 
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     Kriticky zaměření vysokoškoláci se dále sdružovali kolem platformy, kterou byly 

studentské časopisy a kluby. K nejznámějším patřil Buchar, který vycházel na Fakultě 

strojního inženýrství. Stále častěji se do konfliktů s vedením ČSM dostávaly i další fakultní 

časopisy. Vydávaly se nejčastěji pod hlavičkou fakultních výborů ČSM v nákladu několika 

set výtisků, rozmnožovaly se cyklostylem nebo rotoprintem a často se potýkaly s cenzurou, 

jejíž přísnost pak závisela na konkrétním cenzorovi. Svazácké vedení napadalo tvůrce 

časopisů, že se v nich mimo vnitrofakultní záležitosti zabývají také celospolečenskými 

problémy, které reflektují způsobem, jenž neodpovídá představám vedení ČSM. Svazácké 

vedení prosazovalo, že studentské časopisy nejsou potřebné vzhledem k tomu, že od října 

1965 vycházel celostátní časopis Student. Tento týdeník byl založen především proto, aby 

vytvářel protiváhu fakultním časopisům a ovlivňoval politické smýšlení studentů, ale i zde 

dostávaly prostor názory, které nekorespondovaly s oficiálními postoji vedení KSČ a ČSM 

(Pažout 2008).   

     Praha byla z pohledu studentského opozičního hnutí nejradikálnější. Studenti požadovali 

federalizaci ČSM na základě sociálního postavení, věku, skupinových zájmů apod. Dále 

požadovali, aby mládežnická organizace působila vůči komunistické straně v roli oponenta. 

Požadavky studentů na federalizaci ČSM ohrožovaly mocenský monopol KSČ, proto se 

komunistické orgány rozhodly zasáhnout. Období umírněného postoje moci vůči 

liberalizačnímu pohybu ve společnosti skončilo v roce 1966. Ostrý kurz nastolený proti 

opozici se dotkl i studentů. V únoru 1967 rozhodl ÚV KSČ o přímém podřízení ČSM, a to 

prostřednictvím nově zřízeného oddělení pro mládež a sport. V. sjezd ČSM v červnu 1967 

proběhl v duchu upevňovací linie komunistické strany a pražští radikálové tam byli jasně 

poraženi. ÚV ČSM podpořil jednotnou organizaci mládeže a postavil se proti všem návrhům 

vedoucím k narušení této jednoty. K prohloubení propasti mezi radikály a ČSM vedly i tzv. 

strahovské události. Brutálním zásahem proti účastníkům strahovské demonstrace studentů 

proti neuspokojivým podmínkám na kolejích a loajálním postojem vedení ČSM vůči režimu 

došla trpělivost studentů se svazáckou organizací. Koncem roku 1967 někteří z radikálních 

pražských studentů z ČSM demonstrativně vystoupili a začali utvářet nový systém své 

samosprávy mimo svazáckou organizaci (ibid.).  
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3.1.7 Mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět  

     V období leden 1959 až prosinec 1967 bylo na titulních stranách časopisu Mladý svět 

publikováno 194 fotografií zobrazujících mládež
53

. Poměr zastoupení jednotlivých témat 

fotografií ukazuje graf č. 3. Nejčetněji zastoupená témata fotografií zobrazujících mládež 

jsou: sport, umění a kultura, volný čas, neurčité téma (momentky a portréty), móda
54

, 

romantika a politika. Sport, umění a kultura, neurčité téma, volný čas a romantika jsou 

v celém období na titulních stranách Mladého světa zastoupeny relativně konstantně. Politika 

jako téma fotografie se neobjevila v letech 1965 a 1966. Průmysl a zemědělství byly 

zobrazovány pouze do roku 1963. Móda se výrazněji objevila až v roce 1967. Témata, která 

ve sledovaném období na fotografiích nebyla zastoupena: přírodní katastrofa, věda, 

náboženství, nemoc, sociální problémy, služby, ekologie. Na jednom snímku byl spolu 

s mladými lidmi zachycen politik (fotografie Leoše Nebora z roku 1960
55

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Soubor výsledků kvantitativní obsahové analýzy v tabulkách a grafech viz přílohu v elektronické podobě na 
CD.  
54

 Téma „móda“ není zařazeno mezi šest hlavních témat, která jsou analyzována kvalitativně. K tomuto tématu 
se řadí především módní fotografie či fotografie ze soutěží krásy. 
55

 Přijetí absolventů jedenáctiletky prezidentem republiky Antonínem Novotným na Pražském hradě. 
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Graf č. 3. Témata fotografií zobrazujících mládež (období leden 1959 - prosinec 1967) 

 

     Autorem největšího počtu fotografií je Leoš Nebor, který pořídil více než jednu třetinu 

všech snímků. Nebor publikoval své fotografie v relativně konstantním počtu každý rok. Ve 

vztahu k mládeži nejčastěji fotografoval momentky a portréty, volný čas, umění a kulturu, 

romantiku, v menší míře módu, průmysl, spartakiádu, politiku a vojenství.  Fotografoval 

nejčastěji ženy, mládež v městském nebo neurčitém prostředí, v neurčité roli, jednotlivce, ze 

střední vzdálenosti, zpředu, z úrovně očí a s pozitivními emocemi. Autorem zhruba čtvrtiny 

fotografií je Miroslav Hucek. Hucek první fotografii na titulní straně Mladého světa 

publikoval v roce 1961 a poté se počet jeho fotografií publikovaných za rok zvyšoval. 

Věnoval se fotografování převážně umění a kultury, volného času, momentek a portrétů, 

sportu, v menší míře módě, politice a cestování. Fotografoval ve stejné míře ženy i muže, 

nejčastěji v kulturním prostředí, v roli umělce, ve skupině mladých lidí, z velké i střední 

vzdálenosti, zpředu, z úrovně očí, s pozitivními i neutrálními emocemi.  Tři procenta snímků 

pořídil Pavel Dias, zastoupení ostatních autorů je potom nižší. Fotografie Pavla Diase se na 

titulní straně časopisu objevily v roce 1959, 1961, 1963 a 1966. Dias fotografoval mládež 
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nejčastěji ve volném čase, v menší míře pak ve vztahu k umění a kultuře, romantice nebo v 

průmyslu. Častěji jsou na jeho snímkách zachyceny ženy než muži, mládež fotografoval 

nejčastěji v kulturním nebo neurčitém prostředí, v roli společníka, ve skupině mladých lidí, 

z velké vzdálenosti, z neurčitého úhlu, z nadhledu a s neurčitými emocemi. Celkem pořídilo 

fotografie na titulní stranu v tomto období 43 fotografů, v osmi procentech fotografií je autor 

neznámý. Fotografie neznámých autorů byly publikovány nejčastěji v první polovině 

zkoumaného období. Méně než jedno procento fotografií pochází z ČTK. Dvě procenta 

fotografií představují barevné snímky, dvě procenta fotografií byla pořízena v zahraničí (ve 

východní a západní Evropě). Devadesát procent fotografií je větší než polovina titulní strany 

časopisu, ostatní fotografie mají menší rozměr. Celkově byla mládež nejčastěji fotografována 

z předního úhlu, z velké vzdálenosti a z úrovně očí. 

     Ženy byly obecně ve zkoumaném období na fotografiích zachyceny častěji než muži, 

objevují se na více než dvou třetinách snímků. Téma fotografie, kde je zobrazena žena, se 

nejčastěji vztahuje k umění a kultuře, k volnému času, k momentkám a portrétům. Relativně 

často jsou ženy zobrazovány ve vztahu ke sportu, romantice, módě, politice, spartakiádě a 

vzdělání. Nejméně ve vztahu k výročím, zemědělství, průmyslu, cestování a erotice. 

Nejčastěji je mladá žena zobrazována v roli společníka, umělkyně a v neurčité roli. Méně 

potom v roli sportovkyně, studentky, svazačky, modelky a pracující. Je zastoupena i role 

divačky a reprezentantky kraje. Emoce žen na fotografiích jsou většinou pozitivní. Ženy jsou 

nejčastěji zachyceny jako jednotlivkyně, ze střední vzdálenosti, z rovného pohledu a zpředu. 

Muži jsou pak zachyceni na více než polovině snímků. Téma fotografie, kde je zobrazen muž, 

se nejčastěji vztahuje ke sportu. Ve výrazně menší míře potom k umění a kultuře, k volnému 

času, romantice, průmyslu, politice, vojenství a k momentkám a portrétům. Nejméně pak 

k cestování, zemědělství a výročí. Nejčastěji jsou muži zobrazeni v roli společníka a 

sportovce. Ve výrazně menší míře potom v roli pracujícího, umělce, studenta a v neurčité roli. 

Nejméně v roli vojáka, svazáka, diváka a reprezentanta kraje. Emoce mužů jsou nejčastěji 

neutrální, nebo je nelze určit. Muži jsou nejčastěji zachyceni ve skupině, z velké vzdálenosti, 

z rovného pohledu a zpředu.  

     S ohledem na výsledky kvantitativní obsahové analýzy fotografií lze konstatovat, že hlavní 

zpravodajské hodnoty v období leden 1959 až prosinec 1967 jsou: autorství fotografie (více 

než polovinu fotografií pořídili interní fotografové), vztah tématu fotografie k tematickému 

zaměření časopisu (zobrazení témat móda, romantika, rodinné vztahy a cestování), vztah 

tématu fotografie k obsahu stanov ČSM (zobrazení témat politika, umění a kultura, sport, 
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volný čas, spartakiáda, vzdělání, zemědělství, průmysl), způsob záběru snímku (fotografie 

mládeže byly nejčastěji pořízeny z velké vzdálenosti, zpředu, z úrovně očí). První hypotéza 

byla tedy výzkumem potvrzena. 

 

Sport 

    V kategorii sport bylo analyzováno 44 fotografií zobrazujících mládež na titulních stranách 

časopisu Mladý svět. Pětinu těchto fotografií pořídil Miroslav Hucek, méně než deset procent 

fotografií pořídili Jaroslav Skála, Antonín Bahenský a Stanislav Tereba, méně než pět procent 

potom Leoš Nebor či Miroslav Zajíc. Celkem byly fotografie pořízeny dvaceti různými 

fotografy, v jednom případě je autor fotografie neznámý. Na třech čtvrtinách fotografií je 

mládež ve vztahu ke sportu zachycena na sportovištích, v menší míře pak v přírodě či obci. 

Ženy jsou zobrazeny na třetině snímků, muži na třech čtvrtinách snímků. Téměř na desetině 

snímků jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou zobrazováni mladí lidé v roli 

sportovců, výjimečně pak jako společníci, pracující, studenti či diváci. Míra aktivity aktérů na 

fotografiích je nejčastěji vysoká, pouze v malé míře je aktivita aktérů nízká. Mládež je 

zobrazována většinou ve skupině, méně jako jednotlivci. Více než polovina snímků je 

pořízena z velké vzdálenosti, méně než deset procent zblízka. Aktéři jsou zachyceni většinou 

zpředu, nebo úhel záběru není možné určit. Nejčastěji je mládež fotografována z úrovně očí a 

z podhledu. Emoce aktérů jsou nejčastěji neutrální nebo neurčité, v menší míře se objevují i 

emoce pozitivní a negativní. Popisek je na titulní straně uveden téměř u všech fotografií a 

většinou je jeho význam shodný s významem fotografie. Jedna fotografie byla pořízena ve 

východní Evropě (pořídil ji v roce 1965 Miroslav Hucek), žádná fotografie není barevná.  

     Celkově jsou na fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Hucek, muž, sportovec, sportoviště, velká vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, neutrální 

emoce, skupina, vysoká aktivita, text shodný s fotografií. Typická fotografie na titulní straně 

časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu ke sportu ve zkoumaném období, která 

obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 1. 
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Obr. č. 1. Mladý svět, roč. 8, č. 31, 1966 

 

     Na fotografii jsou na první pohled vizuálně výrazné helmy závodníků a štíty jejich 

motocyklů. Obleky, helmy, brýle a stroje aktérů působí na diváka dojmem, jako by šlo o 

bytosti z jiného světa nebo z budoucnosti. Motocyklové závody i závodníci evokují sílu, 

rychlost, nebezpečí. Situace před startem navozuje atmosféru nervozity, nedočkavosti, 

připravenosti. Prvotní emoce diváka tak může být v případě tohoto snímku spojena 

s respektem či obezřetností. Vztah mezi závodníky se jeví rovnocenný, ačkoli jsou 

vzájemnými rivaly. Napomáhají tomu stejné postavy, jejich postoje a obleky. Pozicí fotografa 

téměř čelně před startovní čarou je zde utvářen dojem, že divák je postaven proti jednotné 

přesile závodníků. Ani relativně velká vzdálenost fotografa od aktérů nenavozuje vzhledem 

k připravovanému startu závodu pocit divákova bezpečí. Na druhou stranu, pozitivní pocit z 

možnosti být tak blízko adrenalinovému závodu může u diváka převážit. Závodníci zabírají 

téměř celou plochu fotografie, významnost v rámci obrazu je tak přisouzena jejich postavám, 

utvářejícím homogenní kolektiv. Uspořádání postav není chaotické, každý z mužů má své 
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přidělené místo a řídí se podle určených pravidel závodu. Tato uspořádanost utváří esteticky 

působivý vzorec. Smyslem záběru bylo především přiblížení napjaté atmosféry 

z adrenalinového závodu a vtažení diváka do děje pomocí zmíněných výrazných vizuálních 

prvků a odvážné pozice fotografa.  

     Popisek fotografie je v tomto případě částečně shodný s tématem fotografie. Je zde 

zmíněno, že se jedná o motocyklové mistrovství světa, dále se text týká popisu atmosféry 

mimo závod samotný. Poutavý titulek podtrhuje napětí z očekávaného startu závodu 

zachyceného na fotografii. Design titulní strany je celkově vystavěn tak, že barevností je 

pozornost diváka přitahována k logu Mladého světa, k jednoduchému poutavému sloganu a 

k odkazu na další fotografie ze závodu uvnitř čísla. Stejně jako i v jiných číslech Mladého 

světa je zde kombinována červená barva (která je spojována s výstrahou, vášní, agresivitou) a 

žlutá barva (která je spojována se světlem a optimismem). Obě tyto barvy tvoří výrazný 

kontrast k černobílé fotografii. Významnost fotografie samotné je však její velikostí a 

umístěním v horní části titulní strany zřejmá. Článek k tématu fotografie uvnitř čísla 

pojednává o atmosféře slavného motocyklového závodu v Brně, který je podle autora článku 

tradičně spojován se vzrušením diváků, a je zde nazýván „Národní poutí motoristů“, čímž je 

události přikládán až jakýsi náboženský význam. Popularita závodu je zde zdůrazněna také 

zmínkou o tom, že Velká cena bez diváků a diváci bez Velké ceny nemohou existovat. Další 

fotografie k události zachycují jednak závodníky v probíhajícím závodu, jednak chování 

přihlížejících diváků. V čísle Mladého světa jsou dále otištěny texty s fotografiemi například 

na téma jaderné zbraně a jejich likvidace (s odkazem na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945), 

amsterodamští Provos a kritika jejich počínání (článek však jednoznačně neodsuzuje tuto 

skupinu mladých lidí), vzpomínky Edith Piaf, v Tržišti senzací například zmínka o oslavě 

narozenin britské královny, ale i regionální úspěchy svazáků. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mladí muži 

v Československu byli silní, nebojácní, konkurenceschopní na světové úrovni a budili respekt. 

Jejich cesta za vítězstvím byla společností vnímána s obdobným významem jako náboženská 

pouť, kterou by bez podpory členů této společnosti nemohli uskutečnit.    
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Umění a kultura 

     V kategorii umění a kultura bylo analyzováno 30 fotografií zobrazujících mládež na 

titulních stranách časopisu Mladý svět. Polovinu těchto fotografií pořídil Miroslav Hucek, 

třetinu Leoš Nebor a méně než pět procent například Pavel Dias nebo Stanislav Tereba. 

Celkem jsou fotografie pořízeny osmi různými fotografy, v jednom případě je autor fotografie 

neznámý. U poloviny fotografií je mládež ve vztahu k umění a kultuře zachycena v kulturním 

prostředí, u třetiny snímků nelze prostředí jednoznačně určit, v menší míře je pak prostředím 

město, pracoviště nebo domácnost. Ženy jsou zobrazeny na čtyřech pětinách snímků, muži na 

polovině snímků. Na třetině snímků jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou 

zobrazováni mladí lidé jako umělci, výjimečně jako společníci a diváci. Míra aktivity aktérů 

na fotografiích je nejčastěji nízká. Mladí lidé jsou ve vztahu k umění a kultuře zobrazováni 

nejvíce jako jednotlivci. Snímky jsou pořizovány v relativně shodné míře z velké, střední i 

malé vzdálenosti. Aktéři jsou zachyceni většinou z předního úhlu. Nejčastěji je mládež 

fotografována z úrovně očí a z podhledu. Emoce aktérů jsou většinou pozitivní nebo neutrální, 

v malé míře jsou zobrazené emoce neurčité nebo negativní. Popisek je na titulní straně uveden 

téměř u všech fotografií a většinou je jeho význam shodný nebo částečně shodný s významem 

fotografie. Žádná fotografie nebyla pořízena v cizině, žádná fotografie není barevná.  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Hucek, žena, umělec, kulturní prostředí, velká vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, 

pozitivní emoce, jednotlivec, nízká aktivita, text shodný s fotografií. Typická fotografie na 

titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k umění a kultuře ve 

zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je 

na obrázku č. 2. 
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Obr. č. 2. Mladý svět, roč. 7, č. 48, 1965 

 

     Diváka zaujmou na fotografii světlomety, které jsou výrazné nejen svou světelností, ale i 

plochou, kterou zabírají, a uměleckým ztvárněním. Divák může mít pocit, že se ocitl na 

jevišti, které je osvětlováno, před plným sálem návštěvníků koncertu (zřejmě v pražské 

Lucerně, jejíž vyprodání bývá spojováno s vrcholem úspěchu zpěváka v českém prostředí). 

První dojem při pohledu na snímek je tak jakési probuzení či zbystření. Na snímku je patrné 

zachycení určitého děje. Zpěvačka odchází směrem do zákulisí a dva stojící hudebníci spolu 

komunikují. To spolu se světly dodává snímku dynamičnost. Světlo jednak vizuálně přechází 

do postavy odcházející zpěvačky, jednak se odráží na křídle klavíru. To zvýznamňuje postavu 

zpěvačky i hudební nástroj a dokládá zájem fotografa o umělecké zpracování tématu. Hlavní 

aktéři nejsou prostřednictvím obrazu v přímém kontaktu s divákem, protože se k němu 

neupírá jejich pohled, bližší kontakt diváka je tak navozen spíše s návštěvníky koncertu, kteří 

sledují jeviště. Zpěvačka, ačkoli je téměř čelem k objektivu, jako by byla zahleděna do sebe a 

fotografa nevnímala, divák se tak stává jen jakýmsi účastníkem letmého okamžiku, který má 
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záhy pominout. To evokuje jedinečnost a neopakovatelnost záběru. Zpěvačka není vizuálně 

v kontaktu ani s dalšími aktéry na scéně. Zatímco hudebníci i návštěvníci koncertu tvoří 

skupiny vzájemně propojených aktérů, zpěvačka je vizuálně oddělena od těchto skupin, což je 

umocněno i tím, že je zachycena zády k těmto skupinám. Osvětlení, blízkost objektivu a 

oddělení od komunikace s ostatními aktéry a s divákem obrazu vytváří z postavy zpěvačky 

nejvýznamnější znak fotografie. Výraz v tváři zpěvačky značí pozitivní náladu i určitou 

nejistotu, její držení těla je kontrolované, celkově působí její postava křehce.  

     Titulek se jménem zpěvačky pozornost diváka k její osobě zvyšuje. Text umístěný v horní 

části titulní strany ji popisuje jako mladou vycházející populární hvězdu, která vyhrála 

několik pěveckých soutěží, za svůj pěvecký vývoj je vděčná svému otci, nedávno složila 

maturitní zkoušku, je pohybově nadaná, vystupuje v divadle Rokoko, koncertuje i ve státech 

Východního bloku, objevuje se v televizi a rozhlase a ve svém zpěvu je až na výjimky 

autentická. Tímto text v podstatě zdvojuje význam fotografie, přidává pouze detaily týkající 

se jejího osobního a profesního života. V celkovém designu titulní strany přitahuje pozornost 

kromě barevného loga a titulku fotografie také odkaz na reportáž uvnitř čísla, jehož význam 

není na první dojem patrný a láká tak čtenáře k vyhledání článku (samotný text pak popisuje 

zkušenosti českých dívek, které se provdali do zahraničí).  K fotografii otištěné na titulní 

straně text v čísle uveden není. Jsou publikovány texty a fotografie k domácím i zahraničním 

politickým událostem (nejvyšší vyznamenání československého velitele, návštěva člena ÚV 

KSČ u vojáků, státní převrat v Indonésii), k divadlům malých forem, k poválečné době v roce 

1945 v československém tisku, k fotbalovému Poháru mistrů, k brněnským akvabelám, text o 

jam-session v Praze, inzerce na uvedení nového filmu Vlásky jedné plavovlásky v kině, 

v Tržišti senzací například texty a snímky o cestě australských studentek kolem světa, o 

nejúspěšnější anglické manekýně či o letecké katastrofě v Anglii.  

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mladé populární zpěvačky 

v Československu měly k divákům blízko zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

Nebyly zcela autentické a sebejisté, zůstávaly soustředěny na sebe, kontrolovaly svou image a 

působily křehce. 

 

 

 



96 

 

Volný čas 

     V kategorii volný čas bylo analyzováno 28 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Více než jednu třetinu těchto fotografií pořídil Leoš Nebor, 

jednu třetinu Miroslav Hucek, méně potom Pavel Dias a dalších šest fotografů. U poloviny 

fotografií je mládež ve vztahu k volnému času zachycena v přírodě, u pětiny v kulturním 

prostředí, v menší míře v městském prostředí, v dopravě, v restauračním zařízení nebo 

ubytovně. Ženy jsou zobrazeny na devadesáti procentech snímků, muži na polovině snímků. 

Na dvou pětinách snímků jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou zobrazováni 

mladí lidé ve volném čase jako společníci, v neurčité roli, méně potom v roli svazáků, 

studentů a pracujících. Mírně převažuje nízká míra aktivity aktérů na fotografiích. Mládež ve 

vztahu k volnému času je zobrazována nejčastěji ve skupině, méně pak ve dvojicích a jako 

jednotlivci. Snímky jsou pořizovány ze střední a z velké vzdálenosti, žádný snímek není 

pořízen zblízka. Aktéři jsou zachyceni většinou z předního úhlu záběru. Nejčastěji je mládež 

fotografována z úrovně očí a z nadhledu, podhled není téměř využit. Emoce aktérů jsou 

většinou pozitivní nebo neutrální, u čtvrtiny snímků nelze emoce jednoznačně určit, v malé 

míře jsou emoce aktérů negativní. Popisek na titulní straně není uveden téměř u dvou pětin 

fotografií. U třetiny fotografií je význam textu shodný s významem fotografie, u čtvrtiny je 

shodný částečně. Žádná fotografie nebyla pořízena v cizině, jedna fotografie je barevná 

(snímek Leoše Nebora z roku 1963).  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Nebor, žena, společník, příroda, střední vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, 

pozitivní/neutrální emoce, skupina, nízká aktivita, text není uveden. Typická fotografie na 

titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k volnému času ve 

zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je 

na obrázku č. 3. 
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Obr. č. 3. Mladý svět, roč. 3, č. 37, 1961 

 

     Na diváka působí snímek především atmosférou prostředí, tedy přírodou, krajinou. Kopce, 

lesy, cesty a louky jsou pro českou krajinu typické. Na diváka zapůsobí klid této krajiny. 

Plochou a světlem je zvýrazněno popředí scény se skupinou lidí. Všichni sedí v uvolněné 

poloze a dívka otočená čelem k objektivu se směje, což vyvolává dojem pohody a dobré 

nálady. Obraz má působivou kompozici: světlé ladění mraků a plátna v horní a spodní části 

snímku, kontrast tmavého obzoru a moment odehrávající se ve střední části snímku (dva 

kluzáky elegantního tvaru, vlevo u křídla procházející se postava a vpravo u křídla 

projíždějící traktor). Paralelně tu probíhají tři linie: obzor, křídla kluzáků a horní lem plátna. 

Starší muž vpravo mluví k ostatním a gestikuluje, dívka a starší žena vlevo ho sledují a 

usmívají se. Praporky ležící vlevo na plátně prozrazují, že lidé na snímku mají k letadlům 

vztah, muž pravděpodobně vysvětluje principy létání. Větroně evokují volnost pohybu, který 

je po vytažení stroje do vzduchu závislý jen na přírodních podmínkách a schopnostech pilota. 

Divák se na celý výjev dívá zpovzdálí a z mírného nadhledu, má tak nad celou situací přehled. 
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Aktéři na snímku o přítomnosti fotografa vědí, přesto působí přirozeně a autenticky, 

pravděpodobně se nacházejí v prostředí, kde se cítí dobře a mohou být sami sebou.  

     Popisek k fotografii „Křídla“ odkazuje na více úrovní významu zobrazené scény: nejen 

výcvik pilotů, ale také touha mít křídla, touha po svobodě. Kromě loga časopisu je na spodní 

části titulní strany odkaz na reportáž o potápění v Černém moři s malou fotografií potápěče. 

Je zde tak propojena idea svobody a idea dobrodružství. Snímky a články uvnitř čísla se týkají 

politických témat (návštěva kubánského prezidenta v Československu jako oslava přátelství, 

členové delegace Nejvyššího sovětu položili věnce u hrobu Neznámého bojovníka na vrchu 

Vítkově v Praze), úspěchy Sovětského svazu v dobývání vesmíru, mistrovství světa na ploché 

dráze ve Vratislavi, reportáž z NSR (kritika zdánlivé demokracie), Pionýrský tábor na 

Chrudimsku (nejlepší prázdniny, jaké lze prožít) či historie fotbalu. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mládež nacházela prostor 

pro sebevzdělání v oblasti, která umožňovala dosáhnout pocitu volnosti a víry ve vlastní 

schopnosti. Se zájmem se učila od starší generace a utvářela si kladný vztah k české krajině. 

 

Portréty a momentky 

     V kategorii neurčité téma byly nejčastěji pořizovány portréty a momentky z každodenního 

života mládeže. Celkem bylo analyzováno 24 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Více než polovinu těchto fotografií pořídil Leoš Nebor, třináct 

procent Miroslav Hucek, osm procent pochází od neznámého autora a méně než pět procent 

pořídil Pavel Dias. Celkem fotografie pořídilo osm fotografů. Téměř u poloviny fotografií 

byly momentky a portréty mládeže pořízeny v neurčitém prostředí, ve třiceti procentech 

v městském prostředí, méně potom v domácnosti, přírodě, škole nebo ubytovně. Ženy jsou 

zobrazeny na více než devadesáti procentech snímků, muži na čtvrtině snímků. Téměř na 

pětině snímků jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou zobrazováni mladí lidé 

v neurčité roli nebo jako umělci, méně potom v roli společníka, studenta a pracujícího. U čtyř 

pětin fotografií jsou zachyceni aktéři s nízkou mírou aktivity, u jedné pětiny se střední mírou 

aktivity. Mladí lidé jsou na portrétech a momentkách zobrazováni nejčastěji jako jednotlivci, 

ve výrazně menší míře potom ve skupině a ve dvojici. Snímky byly pořízeny především 

z malé a střední vzdálenosti, nejméně potom z velké vzdálenosti. Aktéři jsou zachyceni 

nejčastěji z předního úhlu záběru s očním kontaktem, z pravoboku, nebo je úhel záběru 
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neurčitý. Nejčastěji je mládež fotografována z úrovně očí a z podhledu, velmi malé procento 

snímků je pořízeno z nadhledu. Emoce aktérů jsou většinou neutrální nebo pozitivní, na 

žádném snímku není negativní emoce. Popisek na titulní straně není uveden u více než třetiny 

fotografií, u třetiny fotografií je význam fotografie shodný s významem popisku, u třetiny je 

význam shodný částečně, u malého procenta fotografií se význam neshoduje. Žádná 

fotografie nebyla pořízena v cizině, žádná fotografie není barevná.  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Nebor, žena, neurčitá role, neurčité prostředí, malá/střední vzdálenost, úhel zpředu/oční 

kontakt, rovný pohled, neutrální emoce, jednotlivec, nízká aktivita, text není uveden. Typická 

fotografie na titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež v momentkách a 

portrétech ve zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle 

stanovených priorit, je na obrázku č. 4. 

Obr. č. 4. Mladý svět, roč. 9, č. 12, 1967 
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     Při pohledu na fotografii přitáhne pozornost diváka pohled dívky, který směřuje přímo do 

objektivu. Dojem ze snímku je tak utvářen především emocí, kterou si divák spojí s pohledem 

a výrazem dívky. Zaměření na obličej dívky je podpořeno rozostřeným pozadím. Rysy jejího 

obličeje jsou výrazné, ale na první pohled žádnou emoci nevyjadřují. To dodává jejímu 

výrazu jistou tajemnost, nevyřčenost, nejednoznačnost, které mohly fotografa na dívce 

zaujmout. Vlasy dívky jsou sepnuty do volného účesu, což působí přirozeným dojmem. 

V obličeji je dívka lehce nalíčená a celkově působí upraveně. Dojem z fotografie se váže 

především k estetičnosti, k magickému myšlení, k zaujetí okamžikem všedního života. 

Blízkostí záběru je mezi dívkou a divákem utvářen blízký, intimní vztah. Přímým pohledem 

dívka dává najevo, že se této blízkosti nebrání, a divák je tím do obrazu vtažen. Významným 

prvkem obrazu je nasvícení vlasů dívky, které může evokovat osvícení či nevinnost a které je 

v kontrastu s temnějšími rysy dívky, koženou bundou (spojovanou spíše s rockovou drsností) 

a pozadím. Všechny tyto znaky jako by vyvolávaly v divákovi řadu otázek a tyto otázky ho k 

fotografii přitahovaly. Autentičnost snímku je podpořena pozicí těla dívky, která značí, že se 

za fotografem ohlédla spontánně, bez předchozího aranžování či stylizování.  

     U fotografie není uveden popisek, což umocňuje dojem nejednoznačnosti snímku a 

nechává divákovi více prostoru pro vlastní interpretaci zachyceného momentu. Kromě 

fotografie zaujme vizuálně diváka logo Mladého světa a odkaz na zahraniční reportáž uvnitř 

čísla. V čísle byly publikovány texty a fotografie o politických událostech (mj. podpis 

smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a NDR), o autogramiádě, 

každoročně pořádané Vydavatelstvím MF (přítomni reportéři Sternu a populární 

českoslovenští zpěváci), o mistrovství světa v ledním hokeji, mistrovství Evropy v atletice, 

dále reportáž o zahraničních vysokoškolácích z celého světa v Československu, o populárním 

rakouském zpěvákovi, o vedoucím amatérského divadla moskevské univerzity, v Tržišti 

senzací například snímek polské herečky v bikinách či amerického černošského jazzového 

zpěváka.   

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Krása mladých dívek 

v Československu byla spojována především s pocitem, který vyvolával pohled jejich očí, 

s tajemností, s protiklady nevinnosti a drsnosti a s jejich přirozeností. 
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Romantika 

     V kategorii romantika bylo analyzováno 11 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Téměř polovinu fotografií pořídil Leoš Nebor, po jedné 

fotografii potom dalších pět fotografů, u jednoho snímku je autor neznámý. Více než u 

poloviny fotografií je mládež ve vztahu k romantice zachycena v městském prostředí, v menší 

míře potom v neurčitém prostředí, v přírodě nebo v kulturním prostředí. Ženy i muži jsou 

zobrazeni na všech snímkách společně a pouze v roli společníka. Na fotografiích výrazně 

převažuje nízká míra aktivity aktérů, u třetiny snímků je míra aktivity střední. Mládež ve 

vztahu k romantice je zobrazována nejčastěji ve dvojicích, méně pak ve skupině nebo v davu. 

Snímky jsou pořizovány z velké a střední vzdálenosti, žádný snímek není pořízen zblízka. 

Aktéři jsou zachyceni ve stejné míře z předního, zadního a neurčitého úhlu záběru. Nejčastěji 

byla mládež fotografována z úrovně očí, méně z nadhledu a podhledu. Emoce aktérů většinou 

nelze určit, méně často jsou neutrální či pozitivní. Popisek na titulní straně není uveden téměř 

u poloviny fotografií. U třetiny fotografií je význam textu shodný částečně s významem 

fotografie. Žádná fotografie nebyla pořízena v cizině, žádná fotografie není barevná. 

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Nebor, žena/muž, společník, obec, velká vzdálenost, úhel zpředu/zezadu/neurčitý, rovný 

pohled, emoce nelze určit, dvojice, nízká aktivita, text není uveden. Typická fotografie na 

titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k romantice ve zkoumaném 

období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku 

č. 5. 
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Obr. č. 5. Mladý svět, roč. 5, č. 12, 1963 

 

     Na fotografii zaujme diváka dům na pozadí celé scény. Vizuálně je zde významná silueta, 

kterou dům na obzoru utváří, a pěšina, která vede diagonálně obrazem. Na diváka tak působí 

především atmosféra navozená touto scenerií, jež dvojici mladých lidí obklopuje. Světlé 

zbarvení oblohy, pěšiny a dvojice tyto tři prvky vizuálně spojuje. Staré stavení působí 

opuštěným dojmem a spolu s neolistěným stromem utváří atmosféru melancholie. Nasvícená 

cesta vedoucí směrem k dvojici jako by naznačovala směr od minulosti k přítomnosti. Mladý 

muž a žena sedící na stráni vypadají klidní, ovlivnění prostředím, které je obklopuje. Celá 

scéna je tak neměnná a statická. Pozice aktérů je neformální, uvolněná, přirozená. Vzdálenost 

od objektivu je relativně velká, dvojice tak s divákem nenavazuje kontakt. Jedná se spíše o 

pozorování dvojice zdálky, kdy v pohybu je fotograf, zatímco aktéři jsou bez dynamiky. 

V divákovi může dvojice zachycená v daném prostředí vzbouzet otázku, o čem si spolu 

povídají a co vidí před sebou ve výhledu, který je mimo záběr obrazu. 
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     Text náležící k fotografii na titulní straně je částečně shodný s významem fotografie. 

Čtenář se z textu dozví, že mladá dvojice sedí na stráni u Zoologické zahrady v Praze. Autor 

textu s nadsázkou tvrdí, že nikdo neví, o čem si dvojice povídá, pouze zvířata v ZOO. 

Popisuje také romantickou atmosféru opuštěného domu, zvedajícího se větru a přicházejícího 

jara. Barevně výrazný je na titulní straně kromě loga celý sloupec s textem, ve kterém je dále 

odkazováno na články uvnitř listu: reportáž o mistrovství světa v ledním hokeji, rozhovor 

s brazilským politikem a článek o filmech Věry Chytilové. Texty a fotografie uvnitř čísla se 

vztahují k politice (mj. vojenský převrat v Sýrii, návštěva pohlavára organizace tajné armády 

v Bavorsku), k organizaci ČSM (anketa čtenářů před IV. sjezdem ČSM o tom, jak překonat 

stagnaci některých svazáckých organizací), ke komunistickému odboji mládeže za druhé 

světové války, k fotbalovému utkání na Strahově, dále je zde inzerce čtrnáctideníku Práce 

mladých (informace o usneseních ÚV a organizacích ČSM), v Tržišti senzací například 

výsledky amerického výzkumu o lidském sluchu. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Ideální místo pro 

romantickou schůzku mladého páru bylo klidné, odlehlé místo na okraji obce, které svou 

atmosférou působilo melancholicky, umožňovalo intimní hovor a odpočinek.  

 

Politika 

     V kategorii politika bylo analyzováno 10 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Polovinu fotografií pořídil Leoš Nebor, pětinu Miroslav Hucek 

a po jedné fotografii další tři autoři. Více než u poloviny fotografií je mládež ve vztahu 

k politice zachycena v městském prostředí, v menší míře potom v neurčitém prostředí, 

v přírodě nebo v kulturním prostředí. Žena je zachycena na čtyřech pětinách fotografií, muži 

na třech pětinách. Ženy i muži jsou zobrazeni společně na dvou pětinách snímků. Mladí lidé 

jsou zobrazováni nejčastěji v roli svazáka, méně pak v neurčité roli, v roli pracujícího a 

studenta. Na fotografiích převažuje nízká míra aktivity aktérů, méně je zastoupena střední 

míra aktivity. Mladí lidé ve vztahu k politice jsou zobrazováni nejčastěji jako jednotlivci, 

méně pak ve skupině, ve dvojicích nebo v davu. Snímky byly pořizovány ve shodné míře 

z velké i malé vzdálenosti, méně pak ze střední vzdálenosti. Aktéři jsou zachyceni nejčastěji 

z předního úhlu, s očním kontaktem a také z boku. Nejčastěji je mládež fotografována 

z podhledu, méně potom z nadhledu a z úrovně očí. Emoce aktérů jsou nejčastěji pozitivní, 

v mnohem menší míře pak neutrální, negativní, nebo je nelze určit. Popisek na titulní straně je 
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uveden u všech fotografií, většina se shoduje s významem fotografie částečně nebo se 

neshoduje, shodný význam popisku a snímku se téměř nevyskytuje. Jedna fotografie byla 

pořízena v západní Evropě (snímek Leoše Nebora z roku 1959), jedna fotografie je barevná 

(snímek Viléma Kroppa z roku 1961). 

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Nebor, žena, svazák, obec, velká/malá vzdálenost, pravobok, podhled, pozitivní emoce, 

jednotlivec, nízká aktivita, text částečně shodný s fotografií. Typická fotografie na titulní 

straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k politice ve zkoumaném období, 

která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 6. 

Obr. č. 6. Mladý svět, roč. 1, č. 28, 1959 

 

     Na snímku pozornost diváka přitáhne obličej dívky stojící vpravo. Její výraz ale neodráží 

žádné emoce, neevokuje žádný pocit. Divák tedy hledá význam u dívky stojící vlevo. Její 

postoj a výraz ve tváři však působí připraveně, aranžovaně. Divák tak zaměří svou pozornost 



105 

 

na postavu chlapce, který, ačkoli je odvrácen od objektivu, je na celé fotografii 

nejzajímavější. Dívky jsou upravené a formálně oblečené, nacházejí se v městském prostředí 

před moderní stavbou. Je zřejmé, že fotograf dostal povinné zadání tuto akci (Setkání 

mládeže) zdokumentovat, a hledal způsob, jakým by akce mohla být zachycena tak, aby nešlo 

o strnulou fotografii. Pokud by na snímku scházel chlapec, fotografie by strnulá byla. On ale 

svou pozicí těla narušuje formálnost záběru. Jako by v kontrastu k dívkám dával najevo únavu 

z dlouhého programu, který musí absolvovat. Jeho pohled směřuje vzhůru, pravděpodobně na 

dalšího člena ČSM, což vytváří dojem, že jako mladší účastník vzhlíží ke svým starším a 

vytrvalejším kolegům. Divák nemá bližší kontakt s žádným z aktérů v obraze. Obličej chlapce 

je odvrácen a dívky studují papírové programy. Důležitost programů je zvýrazněna 

soustředěním dívky vlevo a také druhou dívkou, která jako by program nahlas četla.  Scéna je 

zachycena z mírného podhledu, aby bylo vidět dívkám do tváře. Určitou uměleckost dodává 

snímku postoj dívky vlevo, ačkoli jde zřejmě o pózu. Celkově však pózování aktérek před 

objektivem ubírá obrazu na autentičnosti. 

     Fotografie má dva popisky: ten vizuálně výraznější se vztahuje ke konkrétní aktivitě na 

fotografii, ten méně výrazný odkazuje na reportáž uvnitř čísla o Setkání mládeže v Brně 

(dodává tak čtenáři doplňující informace o tom, že dívky jsou svazačky, které studují program 

na brněnském Setkání mládeže). Reportáž uvnitř čísla vztahující se k fotografii pak čtenáři 

přibližuje, že dívky jsou čerstvé maturantky, které přes léto tráví čas na brigádách a chtějí být 

učitelkami. Stavba, před kterou jsou foceny, je obchodní dům Centrum v Brně. Na Setkání 

mládeže měly dívky prožít romantiku i poučení (sledování sovětských filmů z dob budování).  

Graficky je na titulní straně rozdíl oproti pozdějším ročníkům v tom, že logo Mladého světa je 

modré (modrá barva je studená a je spojována s klidem, proto možná později grafik změnil 

barvu loga na výraznější červenou). Odkazy na další články se na titulní straně neobjevují. 

Uvnitř listu jsou články a fotografie například k tématům zahájení žní na Slovensku, 

celostátní setkání pracovních kolektivů mládeže ze zemědělství, Soutěž v tvořivosti mládeže 

(je zde poukázáno na fakt, že zejména souborů z vesnic a závodů soutěžilo málo a že s 

neuspokojivým stavem v tomto ohledu je nutné něco udělat), příběhy zahraničních studentů v 

Praze, účastnících se festivalů mládeže (text oslavuje účast na mládežnických festivalech jako 

zkušenost, která má rozhodující význam v životě mladých lidí po celém světě), objevuje se 

ale například i krátký text o koncertu rock‘n’rollu v londýnském kostele.   
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     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Svazačky reprezentovaly 

poslušnost vůči ČSM, idejím hlásaným svazem opravdu věřily a nebraly je na lehkou váhu. 

Držely se jím stanoveného programu a ideálem pro ně bylo své nabyté zkušenosti dále 

předávat další generaci v roli učitelek jako vzorů těchto idejí. 

 

3.2 Leden 1968 - březen 1969 

3.2.1 Společnost 

     Obrodný proces v roce 1968 přímo předznamenaly události roku 1967, mj. sjezd 

československých spisovatelů s několika vyloučeními z KSČ a říjnový protestní pochod 

studentů ze strahovských kolejí s následnými represemi. Napětí mezi konzervativním, 

stalinsky orientovaným vedením KSČ a sílícími reformními snahami strany sílilo. Posilování 

reformního křídla v KSČ vyneslo na začátku ledna 1968 do funkce prvního tajemníka ÚV 

KSČ Alexandra Dubčeka. S ním se do vedení strany dostali komunisté, kteří otevřeně 

kritizovali staré vedení, vstřícně vystupovali vůči médiím a slibovali změny k lepšímu. 

V březnu byl do funkce prezidenta ČSSR zvolen Ludvík Svoboda. Dubčekův nástup do 

funkce započal období reforem, pro které se vžilo označení pražské jaro. Cílem reformních 

snah bylo napravit ekonomické, společenské i politické deformace předcházejícího období 

komunistické vlády. V dubnu strana přijala tzv. Akční program, v němž slíbila demokratizaci 

československého socialismu. Reformní procesy byly založeny na reformní vůli samotné KSČ 

a podporovala je většina společnosti. Narůstala touha veřejnosti vyjádřit svou nespokojenost 

s životní situací i politickými poměry. Velká část společnosti se ztotožnila s možností korekce 

režimu při zachování jeho deklarovaných socialistických východisek - tzv. socialismus 

s lidskou tváří. Byla zrušena cenzura a otevřely se hranice. Popularita nových politiků prudce 

stoupala, občané jim spontánně vyjadřovali svou podporu, společností se šířila živá atmosféra 

občanské angažovanosti. Přísliby demokratizace vyvolaly rozsáhlé oživení veřejného života 

(Činátl 2009).  

     Pod povrchem dramatických změn, jež nastartovala lednová výměna prvního tajemníka, se 

měnil i každodenní život
56

. V Československu docházelo ke spontánní obnově občanské 

                                                           
56

 Byl zaveden pětidenní pracovní týden, doposud se pracovalo každou druhou sobotu. Módě vládly minisukně, 
opojeny svobodou se ženy zbavovaly podprsenek. Zvyšovala se poptávka po žvýkací gumě a začaly se vyrábět 
bublinkové žvýkačky Pedro. Začal se vyrábět kdysi opovrhovaný imperialistický nápoj Coca-Cola (Činátl 2009, s. 
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společnosti. Konaly se demonstrace a mítinky, aktivizovaly se dříve nekonformní organizace, 

spolky a strany, zakládaly se nové organizace, docházelo k pokusům obnovit sociální 

demokracii. Byl to pokus o hlubokou reformu komunistického systému (Pažout 2008). 

Součástí celého obrodného procesu byly různé politické postoje, naděje a cíle, konkrétně 

snahy po pluralitní společnosti a vytváření demokratických mechanismů rozhodování 

a kontroly. Patřily sem i různé okrajové ideologické tendence, například krajně levicové Hnutí 

revoluční mládeže a další směry nacionalistické, prokapitalistické, 

antisovětské, konzervativně náboženské či prosovětské (Franc a Holubec 2009). 

     Po publikování textu Dva tisíce slov 27. června 1968, který kriticky hodnotil poúnorovou 

minulost komunistického Československa, získalo předsednictvo ÚV KSČ jasný důkaz, že 

média v Československu se již neřídí pokyny KSČ a publikují texty dle svého uvážení. 

Komunistická strana Sovětského svazu toto dění vnímala jako potenciální oslabení vnitřní 

jednoty východního bloku a 21. srpna 1968 došlo k invazi vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy 

do Československa s cílem zastavit reformní proces a nastolit konzervativně laděnou vládu 

protireformních sil (Bednařík et al. 2011). Vojenskou intervencí v srpnu 1968 vstoupilo 

pražské jaro do nové fáze. Přítomností své okupační armády dostala Moskva do rukou mocný 

nástroj, který jí umožnil otevřeně zasahovat do záležitostí Československa. Faktor, který zde 

existoval již dříve, totiž ohled na příslušnost k sovětskému mocenskému bloku, nyní působil 

bezprostředně a s plnou vahou. Na druhé straně došlo během sedmi dní okupace 

k mohutnému vzepětí lidového odporu. Tento odpor vůči okupaci umožnil vznik 

celonárodního hnutí, k němuž se přidaly i doposud převážně pasivní vrstvy obyvatelstva 

(Pažout 2008). 

     Mnoho demokratizačních prvků v odborech, uměleckých svazích, v podnikových radách 

pracujících či ve studentském hnutí bylo přijato nebo se rozvinulo až po vojenské intervenci, 

jistě i jí navzdory (Franc a Holubec 2009). Tendence ke stále většímu omezování svobodného 

prostoru vytvořeného v první polovině roku 1968 byla zjevná. Nelze ovšem říci, že by vývoj 

po srpnu směřoval bez větších výkyvů k potlačení demokratizačního procesu ve společnosti. 

Po celý zbytek roku 1968 a ještě v první polovině roku 1969 se objevovaly vlny vzepětí 

společnosti, která se bránila následné normalizaci. Již tak napjatou atmosféru ještě 

vystupňoval 16. ledna 1969 student pražské filosofické fakulty Jan Palach, který se pokusil 

v horní části Václavského náměstí upálit a o tři dny později zemřel. Palachův čin vyvolal 

                                                                                                                                                                                     
99). O změněných poměrech vypovídala např. i veřejná striptýzová vystoupení nebo beztrestná aktivizace „dětí 
květin“ (Pažout 2008, s. 104). 
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mimořádnou odezvu a vedl k prohloubení propasti mezi společností a politickým vedením 

státu (Pažout 2008). Pohřeb Jana Palacha, který se konal 20. ledna za účasti několika desítek 

tisíc lidí, se stal významnou demonstrací, jež prokázala vzepětí všech společenských sil 

(Otáhal 2003). 

 

3.2.2 Kultura 

     Ve změněné situaci roku 1968 vyvstávala před kulturní sférou naléhavá otázka, jaká ji 

čeká budoucnost a zda reformní snahy přinesou tvůrcům existenční nejistotu a nevystaví je 

světové konkurenci i tlaku komercionalizace, nepřející opravdovému umění. Pražské jaro 

bylo neseno jinými ideály než paralelně probíhající studentské hnutí na Západě. Nebojovalo 

se proti rasismu, neútočilo proti konzumnímu životnímu stylu, nevyznávalo levičáckou 

destrukci a ideály hippies se šířily jen na jeho okraji. Tyto tendence se projevovaly jen 

v omezené míře. Smyslem pražského jara byla touha po lidské důstojnosti (Čornej 2009). 

Kdyby nepřišel srpen, byl by rok 1968 rokem kulturně průměrným, možná až kulturně 

podprůměrným. Rok 1968 byl díky překotnému politickému vývoji rokem odpočinutí a 

možnosti podívat se za hranice domácí kultury v čím dál tím méně svázaném socialistickém 

bloku. Charakteristickým rysem končících šedesátých let pak byla stálá, až fanatická kulturní 

činorodost. Jen část společností, klubů, akademií a hnutí však přežila více než jeden rok (Jareš 

2009). V souvislosti s rokem 1968 se v kultuře hovoří mj. o vyvrcholení české filmové nové 

vlny. S počátkem následné normalizace se však mnoho kvalitních filmů ocitlo v trezoru a 

rozvoj nové vlny byl tak definitivně zastaven (Novotný 2009). 

 

3.2.3 Média 

     Jedním z hlavních témat pražského jara bylo postavení médií jako instituce svobody 

projevu. Svobodnější tvůrčí atmosféra ve společnosti vyústila v průběhu roku 1968 mj. i 

v podstatné a viditelné změny v nabídce mediálních obsahů. Doposud zakrývané rozpory, 

neúspěchy a skandály se začaly dostávat mezi publikovaná témata. Veřejnost oživila svůj 

zájem o politické dění a stav ve společnosti. Náklady titulů periodického tisku vzrostly 

(Bednařík et al. 2011). Média vstoupila do politického života na přelomu února a března 

1968. Novináři, povzbuzeni tím, že se i nejvyšší představitelé komunistické strany dotkli 

některých dosud tabuizovaných otázek, zaplavili veřejnost informacemi o chybách 
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komunistického režimu a o zločinech padesátých let. Obnovená svoboda slova pomáhala 

vytvářet tlak na personální změny na vedoucích místech. Rozmach diskusí a kritiky 

podnícených tiskem, rozhlasem a televizí byl tak prudký a nabyl takového rozsahu a obsahu, 

že od března významně určoval společenský život a atmosféru v zemi (Pažout 2008).  

     V dubnu 1968 ovládly veřejný diskurz tři hlavní tematické okruhy, které se prolínaly. 

První z nich definoval zájem veřejnosti o rehabilitace poúnorových obětí režimu. Média 

zveřejňovala stále nová fakta o zločinech páchaných soudci, vyšetřovateli i členy vedení 

KSČ. Druhý okruh tvořily popisy a analýzy tehdejšího přítomného času. Zaznívaly v nich 

úvahy o momentálním stavu společnosti, o krizi současného světa či o faktorech socialismu 

sovětského typu. Třetí okruh byl tvořen debatami o nutnosti pluralitního politického systému 

(Helešic 2013). Pro jaro a léto 1968 byla charakteristická zásadní proměna mediálních obsahů 

a zároveň značná rozmanitost tematické agendy českého tisku. Kromě témat vyrovnávajících 

se s minulostí a aktuálních politických témat se objevovala společenská témata ve velmi 

širokém záběru
57

. Samostatně stojícím tématem se pak stala intervence v srpnu 1968 

provázená několika dny zcela svobodné a systémově nekontrolovatelné činnosti médií všech 

typů (Končelík 2008). 

     Počátkem roku 1968 se tedy začalo vracet investigativní psaní, které zvyšovalo zájem 

veřejnosti o politické dění a umožňovalo zpochybňování vedoucí úlohy strany, což otevíralo 

prostor pro úvahy o reformě politického systému. Zrodilo se neformální spojenectví mezi 

Dubčekovým vedením a novináři. V březnu vedení KSČ rozhodlo, že o kontrolu médií se má 

postarat ministerstvo kultury a že cenzura má být následná. Novináři již ale cenzuru 

nerespektovali - buď ji přímo kritizovali, nebo otevírali dříve zakázaná témata (Končelík et al. 

2010). V červnu vláda zrušila Ústřední publikační správu, která fakticky vykonávala cenzuru, 

a byl přijat zákon č. 84/1968, o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních 

prostředcích, který fakticky zrušil cenzuru
58

 (Bednařík et al. 2011). Jako zásadní se ukázalo i 

rozhodnutí o zrušení limitů v přidělování papíru. Aktivity KSČ v oblasti mediální politiky od 

března 1968 pouze legislativně a institucionálně doháněly faktický stav - nezávislost médií se 

rozvinula nad rámec politických opatření. Zrušení cenzury však dovedlo KSČ v létě 1968 do 

                                                           
57

 Vše od volby miss, či Zlatého slavíka, přes bytovou problematiku po turistické informace a konzumování 
západní kultury včetně témat hraničících s ostatními skupinami (např. oslavy Prvního máje roku 1968 v Praze) 
(Končelík 2008). 
58

 „Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření 
hromadnými informačními prostředky.“ (in Končelík et al. 2010, s. 187) 
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situace, kdy v případě řízení médií ztratila svou v ústavě zakotvenou vedoucí úlohu (Končelík 

et al. 2010).  

     Periodika ČSM se na jaře 1968 začala postupně dostávat mimo vliv svazácké organizace. 

Svou nezávislost na ČSM deklaroval již na počátku března po výměně redakce časopis 

Student. Ač nebyl náklad tohoto týdeníku příliš velký a oficiálně nereprezentoval žádnou 

studentskou organizaci, získal svou radikálností určitý vliv. Nebyl ideově vyhraněný a 

poskytoval prostor různým radikálním názorům. Mladá fronta dovršila svou emancipaci na 

konci května, kdy ze svého záhlaví vypustila přídomek „deník ČSM“. V rozporu se zákonem 

ze září 1968 schválilo ministerstvo vnitra stanovy Svazu vysokoškolského studentstva, čímž 

došlo k jeho legalizaci. Parlament SVS vyslovil souhlas s vydáváním týdeníku Studentské 

listy, které měly začít vycházet místo zrušeného Studenta. První číslo mělo vyjít už 

v listopadu 1968, ale kvůli obstrukcím ze strany úřadů mu byla udělena registrace až v únoru 

1969 (Pažout 2008). 

     Proces demokratizace médií byl tehdejším vedením KSSS považován za ohrožení vedoucí 

úlohy KSČ. K vojenským cílům invaze v srpnu 1968 tak patřilo i obsazení a následné 

ovládnutí médií. V prvních dnech po okupaci hrála československá média důležitou 

sjednocovací roli, stala se hlavní stmelující silou veřejnosti a do značné míry vedla společnost 

v jejím odporu proti okupaci. Okupační moci se však postupně dařilo dostávat média pod 

kontrolu a zavádět systém řízení a kontroly mediální produkce. Už v srpnu byl založen Úřad 

pro tisk a informace, jehož úkolem bylo řídit, sledovat a hodnotit činnost médií. Prioritou 

přijatého tzv. Moskevského protokolu pak bylo ovládnout média tak, aby opět plně sloužila 

socialismu, a zastavit antisocialistická, antisovětská opatření v médiích. V září byl schválen 

zákon č. 127/1968, o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a dalších hromadných 

informačních prostředků, který umožňoval obnovení předběžné cenzury. Na začátku roku 

1969 už bylo zcela zjevné, že demokratizace médií je na ústupu a bude dále oslabována a 

potlačována (Bednařík et al. 2011). Vycházení řady tištěných médií bylo zastaveno, patřily 

mezi ně například Listy, Reportér či Politika. 

 

3.2.4 Mladý svět  

     Oproti záměrům vydavatele se Mladý svět roku 1968 stal svědectvím dramatického období 

v Československu. Desátý ročník Mladého světa se tak pro budoucí generaci stal nejen 
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cenným historickým pramenem v rámci soudobé časopisecké produkce, ale především 

„[…]jedinečným otiskem autentické duše doby, provždy fixujícím dynamiku událostí, faktů, 

pocitů, vztahů, nálad, nadějí i omylů.“ (Blümlová 2009, s. 13). Šéfredaktorem Mladého světa 

zůstával až do podzimu roku 1969 Ctibor Čítek
59

, grafikem týdeníku zůstával Jaroslav 

Weigel, o reportážní a portrétní fotografie se stejně jako v předchozím období starali Leoš 

Nebor a Miroslav Hucek, svými texty do Mladého světa i nadále přispívali Rudolf Křesťan, 

Eda Kriseová, Jan Dobiáš, Jiří Janoušek či Jiří Černý. Náklad časopisu se v roce 1968 

pohyboval okolo 300 000 výtisků (Helešic 2013).  

     Po zrušení cenzury zavládla v Mladém světě relativní tvůrčí svoboda, ovšem pouze 

dočasná. Rok 1968 přinesl zajímavé články, reportáže i fotografie, které by dříve s fungující 

cenzurou mohly stěží vyjít
60

. V dubnu se podtitul časopisu změnil na „Nezávislý týdeník 

mládeže“, z tiráže zmizel ÚV ČSM, zůstalo vydavatelství Mladá fronta. Změněný podtitul 

vydržel do dubna roku 1969, vydavatel ÚV ČSM se do tiráže vrátil tři týdny po začátku 

okupace, ale v březnu 1969 opět zmizel a zůstalo jen vydavatelství Mladá fronta. Grafik a 

spolupracovník časopisu Karel Franta vymyslel pro Mladý svět nové logo, které se na titulní 

straně poprvé objevilo v květnu 1968. Cena časopisu se ve stejném období zvýšila z 1 na 2 

Kčs a počet stran se zdvojnásobil na 32. Časopis byl rozšířen o nové rubriky: „Mladý svět z 

domova“, „Mladý svět ze světa“ či „Vteřiny týdne“. Rubrika „Mohla bys vypadat líp“ radila 

dívkám, jak se oblékat a líčit, na začátku periodika pak nechyběla rubrika „Dopisy v koši 

nekončí“, ve které se čtenáři mohli svými dopisy vyjadřovat k jednotlivým článkům nebo 

fotografiím. Fotografie titulních stran i reportáží zabíraly více místa než v předchozím období, 

nebyl však kladen takový důraz na poskytování prostoru neznámým a začínajícím fotografům. 

Méně prostoru bylo v týdeníku dáno také fejetonům a rozhovorům (Havlovicová 2011).  

     Atmosféra pražského jara byla uvolněná a z toho plynula i témata, výběr a styl fotografií 

v Mladém světě. Na přelomu let 1967 a 1968 budovatelské motivy na stránkách časopisu už 

zcela absentovaly a do popředí zájmu se začala dostávat jiná témata. Objevily se mj. 

Neborovy fotoreportáže z kanadského Montrealu (dějiště výstavy Expo), Miroslav Hucek 

fotografoval v Paříži a na Kubě, časopis přinesl na titulní straně fotografii amerického boxera 

Muhammada Aliho, nechyběla ani převzatá agenturní fotografie z volby Miss World. Ke 

slovu se stále více jako téma fotografií dostával big beat. Pavel Dias se ve svých fotografiích 

                                                           
59

 Ctiboru Čítkovi (ve vedení Mladého světa od roku 1966), ex offo dosazenému „echt svazákovi“, dávali členové 
silného redakčního týmu jasně najevo svou intelektuální i tvůrčí převahu (Blümlová 2009). 
60

 Například fotografie prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka v plavkách, článek o první české striptérce 
či intimní poradna psycholožky Sally. 
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zaměřil na soukromí běžných lidí i celebrit a v rámci reportáží představil sociálně laděné 

portréty lidí v jejich domácím prostředí. Nechyběla ani sportovní tématika, ať už cyklistický 

Závod míru, skoky do vody či dívčí kopaná (Soukup 2009). 

     V okupačním týdnu vycházel Mladý svět každý den, vyšlo celkem pět speciálních vydání 

s fotoreportážemi zachycujícími události spojené s okupací Československa, kde se na titulní 

straně objevovaly výrazy jasně vyjadřující stanovisko Mladého světa: „Zvláštní, ještě 

neokupované vydání“ či „Svobodný Mladý svět“. Výběr fotografií do těchto speciálních 

příloh, který poukazoval na rychlý a nepřehledný vývoj změn ve společnosti, byl předkládán 

jako „Dokument doby, dokument dnů, hodin, minut a vteřin s vědomím, že se od té doby 

leccos změnilo.“ Na titulní straně čísel vydaných v roce 1968 po okupaci (od září do prosince) 

se také objevovalo motto vyjadřující apel médií k soudržnosti reformní společnosti: „Věříme 

vám, věřte nám!“. Během okupace došlo k obsazení redakce Mladého světa sídlící v Panské 

ulici v Praze vojáky Varšavské smlouvy, vycházení časopisu však zastaveno nebylo. 

V prvním čísle časopisu v roce 1969 se objevily i fotografie z invaze a v několika 

následujících číslech byly otištěny reportáže a fotografie týkajících se upálení a pohřbu Jana 

Palacha.  S následným nástupem normalizace a s ní spojenými čistkami v médiích pak bylo 

mnoho reportérů nuceno z Mladého světa odejít. S faktickým počátkem normalizace v dubnu 

1969, kdy byl do funkce tajemníka ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák, tak začalo obtížné hledání 

vlastní identity časopisu v možnostech omezených silnou autocenzurou reportérů.  

 

3.2.4.1 Fotografové v Mladém světě 

     V roce 1968 pokračoval jako vedoucí fotooddělení Mladého světa Miroslav Hucek. Ačkoli 

Hucek odmítl vstoupit do KSČ, na vedoucí pozici zůstal i po srpnové invazi vojsk Varšavské 

smlouvy. Leoš Nebor nadále zastával pozici fotoreportéra a Pavel Dias působil jako jeden 

z externích fotografů časopisu. V dubnu 1968 nastoupil do redakce jako nový fotoreportér 

Miroslav Zajíc. Pavel Dias do Mladého světa v menší míře dále přispíval i po srpnové invazi, 

Leoš Nebor však v Mladém světě po okupaci již působit nemohl, protože odmítl dát souhlas 

se vstupem vojsk a protože fotografoval události spojené se srpnem 1968 i pohřeb Jana 

Palacha v lednu 1969. 
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Miroslav Zajíc (1946) 

     Miroslav Zajíc se fotografování věnoval od dětství. Později fotografoval dva roky povinné 

vojenské služby pro časopis Stráž vlasti a během roku 1967 se jeho fotografie začaly 

objevovat i na stránkách Mladého světa. Pracoval také jako laborant časopisu Signál. Do 

Mladého světa nastoupil v dubnu 1968, po odchodu Miroslava Hucka v roce 1975 ho nahradil 

v pozici vedoucího fotooddělení. Po desetiletém působení v Mladém světě vystudoval na 

FAMU obor fotografie. Po roce 1968 vyjížděl Miroslav Zajíc jako fotoreportér politických 

událostí často do zahraničí. Jeho silnou stránkou byly portrétní fotografie. Je autorem mnoha 

reportážních portrétů hlavních osobností pražského jara 1968. Kromě fotografií revolučního 

roku 1968 později zaznamenal např. spartakiádu z roku 1975 a také jako jediný zachytil 

historické setkání Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana v roce 1985 v Ženevě. Miroslav 

Zajíc se později zaměřil na politickou reportáž, jeho přístup byl striktně zpravodajský, 

obohacený o dokumentární postupy (Mrázková a Remeš 1989). V roce 1989 vyšla publikace 

mapující jeho fotoreportérskou činnost pro Mladý svět Inventura aneb Dvacet let 

fotoreportérem Mladého světa (Zajíc 1989). Z redakce Mladého světa Miroslav Zajíc odešel 

v roce 1996. 

 

Miroslav Zajíc o Mladém světě (intepretace rozhovoru
61

): 

     Miroslav Zajíc začínal v redakci Mladého světa jako elév. Rok 1968, kdy do redakce 

nastoupil, popisuje jako období, kdy měli reportéři možnost svobodné tvůrčí práce a kdy se 

velmi dbalo na kvalitu fotografického řemesla. „To bylo v té euforické době, to jsme si 

v podstatě dělali, co jsme chtěli. To byl celý rok 1968 a ještě část roku 1969.“ K událostem 

v srpnu 1968 se Miroslav Zajíc blíže nevyjádřil. Výběr témat byl podle Zajíce ještě před 

nástupem normalizace na samotných fotografech, později se určitá proměna obsahu fotografií 

projevila směrem k politickým reportážím. Fotograf také zmiňuje, že fotografie nebyly 

cenzurou postižitelné do takové míry jako texty. Významnou roli pro možnost ovlivnit témata 

i konečnou podobu publikovaných fotografií pak hrála postava šéfredaktora časopisu a jeho 

osobní přístup či kontakty na oficiálních místech. „Třetí a nejvýraznější byla šéfredaktorka 

Olga Čermáková, kterou to strašně bavilo. Netoužila po další kariéře jako všichni ostatní, 

kteří to dělali a chtěli jít výš a výš. Ona ten časopis chránila, měla takový dobrý background, 

protože její manžel byl šéfem FÚTI.“ Zajíc vyzdvihuje důležitost spolupráce mezi fotografem 

                                                           
61

 Rozhovor autorky s Miroslavem Zajícem pořízený 8. září 2014.  
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a píšícím redaktorem při přípravě reportáží pro Mladý svět. Pro Miroslava Zajíce nebylo 

s ohledem na výkon fotoreportéra Mladého světa důležité fotografické vzdělání, ani členství 

v profesní organizaci, dokonce ani vývoj fotografické techniky. Velkou inspiraci vizuálního 

stylu pak představovaly pro Zajíce především zahraniční fotografická periodika a starší 

generace fotografů z Mladého světa. Mimořádnost fotografické stránky časopisu potom 

fotograf spatřuje zejména v seskupení konkrétních výjimečných osobností v redakci. 

„Fungovalo to díky tomu, že se kolem Mladého světa logicky, jako kolem magnetu, soustředili 

ti nejlepší lidé, kteří byli na trhu. Mladý svět byl výrazně odlišný než to ostatní, co vycházelo. 

Strefilo se to do správné doby, kdy se všechno ostatní fotilo bleskem a jenom aby tam bylo to 

podání ruky. Šlo o konkrétní lidi a jejich přístup.“  Miroslav Zajíc z Mladého světa odešel 

v roce 1996. Svůj odchod zdůvodňuje tím, že po roce 1989 se koncepce časopisu změnila a 

kvalita novinářské práce se začala zhoršovat.  

 

3.2.5 Fotožurnalismus  

     Vizuální způsob fotografovaných událostí roku 1968 navazoval na vývoj vizuálního stylu 

fotožurnalismu šedesátých let. Výjimečná a do té doby pro publikování nepřípustná byla 

především některá fotografovaná témata. Zatímco v první polovině roku v novinářské 

fotografii sílil trend zobrazování autentického, každodenního života lidí i v jejich soukromí a 

oproštění se od strnulé agenturní fotografie zachycující oficiální, veřejný život občanů, 

v srpnu 1968 nastalo zlomové období, ve kterém pozornost většiny novinářských fotografů 

přirozeně směřovala k dramatickým událostem spojeným s okupací Československa. V tisku 

se fotografie z událostí srpna 1968 objevovaly, po následném znovuzavedení cenzury však 

bylo čím dál obtížnější publikovat snímky, které vstup vojsk Varšavské smlouvy zjevně 

odmítaly. Obecně byly fotografovány především dramatické události z této doby nebo později 

z vypjaté atmosféry pohřbu Jana Palacha v lednu 1969 (Birgus a Mlčoch 2005). 

     Nejznámější fotografie z protestních akcí obyvatel Prahy proti sovětským vojákům během 

srpnové okupace vytvořil Josef Koudelka, který byl nucen publikovat je v zahraničí 

anonymně ještě dlouho po svém odchodu do emigrace. Koudelka vzpomíná, že o stylu a 

kompozici při fotografování srpnových událostí neměl čas přemýšlet. Tvrdí, že pokud v jeho 

fotografiích jistá kompozice je, pak byla spíše výsledkem předcházejících deseti let jeho 

fotografování, kdy měl dostatek času o kompozici přemýšlet: „Bez přemýšlení jsem vzal 

aparáty a šel fotografovat. Okamžitě jsem byl do událostí vtažen. Situace byla natolik silná, že 



115 

 

jsem se nekontroloval - jako se tenkrát nekontrolovala řada jiných lidí. Ty fotografie jsem 

nedělal kvůli publikování, nýbrž pro sebe. Na rozdíl od zahraničních fotografů bylo to, co se 

tehdy dělo, mým problémem. Nebylo to nezúčastněné pozorování! Zároveň mě to 

fotografování bavilo - kam jsem se otočil, tam něco bylo. A já měl šanci u toho být!“ 

(Koudelka in Chuchma 2008).  

 

3.2.6 Mládež  

3.2.6.1 Mládež a pražské jaro 

     Tzv. obrodný proces v roce 1968 vedla především starší generace občanů, kteří 

v  předešlém období zastávali stalinské postoje. Mládež se do různých akcí zapojovala, ale 

málokdy v období pražského jara patřila k opravdovým hybatelům dění. Mezi významná 

politická témata tohoto období patřily mezigenerační spory, kterými se zabýval Akční 

program z dubna 1968. KSČ v něm proklamovala, že odmítá snahy stavět proti sobě zájmy 

jednotlivých generací a že bude věnovat zvláštní péči slaďování a uspokojování potřeb 

jednotlivých věkových skupin. Akční program také sliboval obnovit všude kontakt s mladými 

lidmi a vložit odpovědnost na jejich samostatné úsilí. Cestou k nápravě se mělo stát hlavně 

zlepšení pracovních podmínek a možností společenské a kulturní aktivity mládeže a důsledné 

odstranění všeho, co vyvolávalo nedůvěru mládeže k socialismu. Právě mládež byla KSČ 

považována za skupinu, jejíž znatelná část se ke stávajícímu systému stavěla skepticky. 

Program dále požadoval značné změny v podobě práce Československého svazu mládeže 

s tím, že jako vhodnou formu pro uplatnění členitosti a diferencovanosti v organizaci dětí 

a mládeže doporučoval federaci. ČSM se již v tomto období definitivně rozpadl na různé 

menší, více specializované skupiny (například Svaz vysokoškolských studentů, Unie 

středoškoláků a učňů, JUVENA nebo Skaut-Junák), které odpovídaly potřebám svých členů 

lépe než unifikovaný a velmi často zcela formální ČSM. Právě toto členění však jasně 

ukazovalo, že nebylo možné mluvit o nějakém jednotném postoji mladé generace, která se 

naopak vyžívala v dlouho blokovaném pluralismu. Většina aktivních představitelů mládeže se 

tedy necítila oslovena různými projevy vyhrocených mezigeneračních konfliktů. Mnohé 

mladé lidi spíše oslovilo charizma některých nových představitelů režimu, především nového 

prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, který si získával lidi svou bezprostřední 

lidskostí, značně se lišící od „moralizátorské topornosti“ Antonína Novotného (Franc a 

Holubec 2009).  
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     Jestliže v průběhu samotného pražského jara byla mládež spíše v pozadí celkových změn 

a jen omezeně přispívala k celkovému dění, situace se rychle změnila v okamžiku okupace 

Československa státy Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Mezi protestujícími v srpnových 

dnech hráli mladí lidé jednoznačně nejdůležitější roli a právě z této skupiny pocházel také 

největší počet obětí okupačních vojsk. Klíčová úloha mládeže však nezůstala omezena pouze 

na samotné srpnové dny. I v následujících letech pak představovala mládež, zejména studenti, 

snad nejvýraznější složku odporu proti nastupující normalizaci. Podstatné byly rovněž aktivity 

tzv. Hnutí revoluční mládeže. Právě u tohoto uskupení lze pozorovat největší náznaky vzniku 

skutečných politických programů inspirovaných i určitým stykem s radikálním studentským 

prostředím v západní Evropě. Projevy odporu mládeže byly motivovány především obranou 

vlasti proti okupantům, celkovou nechutí z postupujícího morálního úpadku a snahou ubránit 

některé vybojované hodnoty v oblasti občanských práv a svobod, především svobodu slova. 

Na druhou stranu pozdější normalizační čistky paradoxně otevřely cestu ke generační výměně 

a nabídly nečekané možnosti kariérního vzestupu, kterých část mladých okamžitě využila. 

Tato šance se přitom týkala i některých mladých lidí, kteří v roce 1968 patřili mezi příznivce 

reformních snah.  Právě tato skupina pak tvořila jednu z hlavních opor normalizačního režimu 

(ibid.). 

 

3.2.6.2 Vlasatci a hippies  

     V roce 1968 se v Československu zvyšoval počet vlasatců a objevila se snaha 

institucionalizovat české hippies. To bylo možné právě díky pražskému jaru, kdy se Veřejná 

bezpečnost zabývala zcela jinými záležitostmi. Členové Hippies Clubu v roce 1968 uspořádali 

několik setkání, některá i za účasti funkcionářů ČSM, kteří na nich vystupovali. Zúčastnili se 

také oficiálních oslav 1. května a připravili i vlastní programové prohlášení, ve kterém 

deklarovali zájem dbát zákonů země, tedy pracovat a nedopouštět se trestných činů. Jejich 

programem měla být umělecká činnost hlásající jejich myšlenky. Tyto myšlenky ovšem 

s hnutím hippies v USA neměly nic společného. Daly by se interpretovat jako opatrná kritika 

veřejného ostouzení a pronásledování vlasatců. Vedení klubu se navíc nepodařilo v roce 1969 

legalizovat jeho další existenci. Být hippie znamenalo na Západě nepracovat a cestovat, což 

v Československu znemožňoval zákon o příživnictví a omezená možnost vycestovat ze země. 

Snaha o oficiální registraci hnutí tak znamenala jen dočasnou a ostražitou politickou toleranci 

a krátkodobé přerušení systematické perzekuce. Politický pohyb, který československá 
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společnost v roce 1968 zaznamenala, na určitou dobu posunul mocenskou rovnováhu a 

uvolnil prostor i pro projevy, které zpochybňovaly dosavadní hegemonii. V liberálním 

ovzduší roku 1968 se móda vlasatců mezi mládeží obecně rozšířila. Vývoj po okupaci však 

znamenal návrat k normalizačním praktikám zaměřeným mj. proti nekonformním kulturním 

projevům mládeže (Pospíšil a Blažek 2010). 

 

3.2.6.3 Studenti  

     Svobodná atmosféra v první polovině roku 1968 umožnila všestranný rozvoj 

vysokoškolského života. Vysokoškolská mládež spolu s dělníky patřila v roce 1968 

k nejaktivnější a nejradikálnější části společnosti. Vysokoškoláci podnikli první krok 

k vytvoření vlastní organizace v únoru 1968, kdy na svém zasedání prohlásili za řídící orgán a 

představitele studentů Vysokoškolskou radu ČSM. Jejím hlavním úkolem bylo vypracovat 

program a strukturu nové organizace. Důležitou roli hrál i časopis Student, který změnil 

začátkem března 1968 svou redakci. Jako první časopis v Československu si všímal exilu a 

zachoval si nezávislost až do svého zrušení v roce 1969 (Otáhal 2003). Atmosféra 

pokročilého jara 1968 se odrazila také při oslavách majálesu, i když o ně byl podstatně menší 

zájem než v předchozích letech. V majálesových průvodech se objevila hesla vyslovující se 

k vnitropolitické situaci i taková, která velmi ostře reagovala na nátlak ze strany SSSR a 

dalších zemí Varšavské smlouvy. Vedení státu a komunistické strany v tomto období 

zaujímalo vstřícný postup vůči studentstvu požadujícímu důslednější demokratizaci, čímž se 

snažilo eliminovat jeho nespokojenost. Na jaře 1968 využilo mnoho studentů otevření hranic 

a odjelo do zahraničí.  Po okupaci Československa se situace změnila natolik, že se studentské 

aktivity zaměřily převážně na obranu svobod získaných v první polovině roku 1968 (Pažout 

2008). 

     Po okupaci to byli především mladí lidé, kdo vyšli do ulic měst demonstrovat proti vpádu 

cizích vojsk. V listopadu 1968, kdy byla vyhlášena třídenní okupační stávka, pak vycházely 

požadavky stávkujících studentů v zásadě z Akčního programu KSČ. Studenti požadovali 

respektování lidských práv, dodržování shromažďovací svobody, svobody slova, vědeckého 

bádání a umělecké tvorby. Vedení KSČ se snažilo různými způsoby stávku eliminovat. Na 

jedné straně jednalo se zástupci studentů, zároveň však vydalo pokyn k informační blokádě 

vůči stávkujícím. Listopadová stávka představovala nejvýznamnější politické vystoupení 

studentů po roce 1948. Vysokoškoláci se v ní projevili jako jedna z nejaktivnějších sil ve 
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společnosti a prokázali i svou akceschopnost. Sílu studentstva nepodceňovaly ani orgány 

státní správy. Studentům se však nepodařilo prosadit splnění formulovaných požadavků. 

Neúspěch stávky vedl k tomu, že se i mezi studenty začal šířit pocit beznaděje, který spěl k 

tomu, že se začali stahovat do soukromí. Na druhé straně se menšina studentů radikalizovala.  

Po celý zbytek roku 1968 a v první polovině roku 1969 se objevovaly vlny vzepětí 

společnosti, která se bránila normalizaci. Již tak napjatou atmosféru ještě vystupňoval čin 

studenta Jana Palacha 16. ledna 1969, jehož pohřeb, který se konal o čtyři dny později, se stal 

demonstrací sjednocení síly nejen v řadách vysokoškoláků. Uvnitř studentského hnutí se pak 

dále vedl spor o jeho další směřování. V prvních měsících roku 1969 ještě pokračovalo 

zpřesňování organizačních struktur studentského hnutí, v polovině března 1969 proběhla 

poslední velká veřejná akce studentů. Opatření z konce roku 1969 a začátku roku 

následujícího předznamenala čistky na vysokých školách v Československu, které se dotkly 

velkého množství studentů i pedagogů (Pažout 2008). 

 

3.2.7 Mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět  

     V období leden 1968 až březen 1969 bylo na titulních stranách časopisu Mladý svět 

publikováno 27 fotografií zobrazujících mládež
62

. Tři pětiny fotografií byly publikovány před 

invazí v srpnu 1968, dvě pětiny po invazi. Poměr zastoupení jednotlivých témat fotografií 

ukazuje graf č. 4. Nejčetněji zastoupená témata fotografií zobrazujících mládež jsou: neurčité 

téma (momentky a portréty), volný čas, móda
63

, umění a kultura, sport, romantika. Méně jsou 

pak zastoupena témata: sociální problémy, výročí, rodinné vztahy, služby. Umění a kultura, 

sport i romantika se na titulních stranách objevily pouze v období před okupací. Sociální 

problémy, výročí a rodinné vztahy se objevily pouze v období po okupaci. Momentky a 

portréty byly zastoupeny častěji před okupací, volný čas častěji po okupaci. Témata, která na 

fotografiích ve sledovaném období ve vztahu k mládeži nebyla zastoupena: politika, 

cestování, přírodní katastrofa, věda, náboženství, zemědělství, průmysl, nemoc, vojenství, 

ekologie, erotika, spartakiáda. Na žádném snímku nebyl spolu s mladými lidmi zachycen 

politik. 

                                                           
62

 Do výzkumu bylo zahrnuto i pět zvláštních vydání Mladého světa, která vyšla během prvního týdne po 
okupaci Československa v srpnu 1968. Pouze jedno číslo na fotografii na titulní straně prokazatelně zobrazuje 
československou mládež.  
63

 Téma „móda“ není zařazeno mezi šest hlavních témat, která jsou analyzována kvalitativně. K tomuto tématu 
se řadí především módní fotografie či fotografie ze soutěží krásy. 
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Graf č. 4. Témata fotografií zobrazujících mládež (období leden 1968 - březen 1969) 

 

     Autorem největšího počtu fotografií je Miroslav Hucek, který pořídil téměř jednu třetinu 

všech snímků. Hucek publikoval polovinu svých fotografií před okupací a polovinu po 

okupaci. Ve vztahu k mládeži fotografoval módu, volný čas, portréty a momentky (v období 

po okupaci) a sport (v období před okupací).  Na jeho fotografiích jsou zobrazeny častěji ženy 

než muži, fotografoval mladé lidi nejčastěji v přírodě nebo v neurčitém prostředí, v roli 

společníka nebo modelky, ve skupině, z velké vzdálenosti, zpředu, z úrovně očí a s 

pozitivními emocemi. Pětina fotografií pochází od neznámých autorů. Fotografovali převážně 

portréty a momentky, v menší míře potom rodinné vztahy a sociální problémy
64

. Autorem 

více než desetiny fotografií je Miroslav Zajíc, zastoupení ostatních autorů, včetně Leoše 

Nebora a Pavla Diase, je potom nižší. Zajíc fotografoval v období před invazí mládež ve 

vztahu k romantice a k volnému času, po invazi ve vztahu k výročí. Celkem pořídilo 

fotografie na titulní strany časopisu 11 fotografů. Žádná fotografie nepochází z ČTK, žádná 

fotografie není barevná, žádná fotografie nebyla pořízena v cizině. Osmdesát procent 

fotografií je větší než polovina titulní strany časopisu, ostatní fotografie mají menší rozměr. 

                                                           
64

 Snímek na titulní straně zvláštního vydání Mladého světa zachycuje mladé muže na Václavském náměstí 
v Praze s československou vlajkou, s popiskem „Zvláštní, ještě neokupované vydání“. 
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Celkově byla mládež nejčastěji fotografována z předního úhlu, z velké vzdálenosti a z úrovně 

očí. 

     Ženy jsou ve zkoumaném období fotografovány v menší míře než muži. Téma fotografie, 

kde je zobrazena žena, je nejčastěji momentka a portrét, volný čas a móda. Méně často jsou 

potom tématem snímků romantika, rodinné vztahy, služby a umění a kultura. Nejčastěji jsou 

ženy zobrazovány v roli společníka, výrazně méně potom v roli modelky, umělkyně a 

pracující. Emoce žen na fotografiích jsou většinou pozitivní. Ženy jsou nejčastěji zachyceny 

jako jednotlivkyně i ve skupině, z velké vzdálenosti, z rovného pohledu a zpředu. Téma 

fotografie, kde je zobrazen muž, je stejně jako v případě žen momentka a portrét a volný čas. 

Místo módy je u mužů dalším častým tématem fotografií sport. Ostatní méně zastoupená 

témata jsou shodná jako u žen, muži se navíc objevily u témat sociální problémy a výročí.  

Nejčastěji jsou muži zobrazeni v roli společníka nebo v neurčité roli, méně jsou zobrazeni v 

roli sportovce, umělce, aktivisty a reprezentanta církve. Emoce mužů jsou na fotografiích 

nejčastěji neutrální. Muži jsou většinou zachyceni jako jednotlivci nebo ve skupině, z velké 

vzdálenosti, z rovného pohledu, zpředu i z boku.  

     S ohledem na výsledky kvantitativní obsahové analýzy fotografií lze konstatovat, že hlavní 

zpravodajské hodnoty v období leden 1968 až březen 1969 jsou: vztah tématu fotografie 

k tematickému zaměření časopisu (zobrazení témat móda, romantika a rodinné vztahy), vztah 

tématu fotografie k alternativním stylům mládeže (zobrazení role reprezentanta církve a 

aktivisty, zobrazení prostředí kostela), způsob záběru snímku (fotografie mládeže jsou 

pořízeny nejčastěji z velké vzdálenosti, zpředu, z úrovně očí) a neurčitost tématu fotografie 

(nejčastěji jsou pořizovány portréty a momentky mladých lidí). Autorství fotografie se jako 

jedna z hlavních zpravodajských hodnot nepotvrdila (méně než polovinu snímků pořídili 

interní fotografové). Naopak jinou významnou zpravodajskou hodnotou, která nebyla 

předpokládána, se ukázala být neurčitost tématu fotografie. Druhá hypotéza tak byla 

výzkumem potvrzena částečně.   

 

Portréty a momentky 

     V kategorii portréty a momentky bylo analyzováno 8 fotografií zobrazujících mládež na 

titulních stranách časopisu Mladý svět. U většiny fotografií je autor neznámý. Celkem byly 

fotografie pořízeny čtyřmi známými fotografy. Na většině fotografií je mládež zachycena 
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v neurčitém prostředí, ve výrazně menší míře je prostředím domácnost, příroda, městské 

prostředí a kostel. Ženy jsou zachyceny na čtyřech snímkách, muži jsou zobrazeni na pěti 

snímkách, na jednom snímku jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou 

zobrazováni mladí lidé v neurčité roli nebo jako umělci. Míra aktivity aktérů na fotografiích je 

nejčastěji nízká. Mladí lidé jsou na portrétech a momentkách zobrazováni nejvíce jako 

jednotlivci. Snímky jsou pořizovány většinou z malé vzdálenosti, z předního úhlu a z úrovně 

očí. Emoce aktérů jsou neutrální nebo pozitivní, v malé míře emoce nelze určit nebo jsou 

negativní. Popisek na titulní straně u třetiny fotografií není uveden, u ostatních fotografií je 

jeho význam shodný nebo částečně shodný s významem fotografie.  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

neznámý autor, žena/muž, neurčitá role, neurčité prostředí, malá vzdálenost, úhel zpředu, 

rovný pohled, neutrální emoce, jednotlivec, nízká aktivita, text není/částečně shodný/shodný 

s fotografií. Fotografie na titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež 

v momentkách a portrétech ve zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto 

hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 7.  
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Obr. č. 7. Mladý svět, roč. 10, č. 15, duben 1968  

 

     Na snímku zaujme diváka obličej dívky. Její výraz je sebevědomý, až pohrdavý. Póza 

evokuje svobodu projevu a pohybu, styl oblečení s rozepnutými knoflíky je na pomezí 

erotičnosti. Dívka tak představuje svůdnost. Zajímavý kontrast vytvářejí tmavé vlasy a jejich 

nasvícení, utváří to dojem osvícenosti v kontrastu s předváděnou hříšností. Divák z mírného 

podhledu k dívce vzhlíží, je jakoby přehlížen. To může u diváka-muže vyvolávat dojem její 

nedostupnosti, kterou je nutné nějakým způsobem překonat, aby se jí mohl přiblížit. 

Vzdálenost od objektivu je relativně malá, takže dívka zjevně o fotografovi ví a svou pózu 

vytváří vědomě, jakoby „naschvál“. Celý obraz však působí velice přirozeně a autenticky. 

Dívka není výrazně nalíčena, její vlasy nejsou upraveny do účesu, nemá na sobě žádné 

šperky. To vše dělá dojem jednoduché přirozené krásy, které si je dívka vědoma a „umí ji 

prodat“. 

     K fotografii není na titulní straně popisek. To nechává divákovi volnost interpretace 

snímku a umocňuje jeho emotivní účinek. Celkově je v rámci designu strany výrazná červená 
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barva loga a žlutá barva sloupce, kde jsou odkazy na články uvnitř čísla. Titulky jsou buď 

nejednoznačné a lákají tak čtenáře k dohledání smyslu uvnitř listu, nebo jsou jejich obsahy 

více zřejmé a směřují k alternativním ideologiím (křížová cesta k socialismu a Robert 

Kennedy). V prostoru pod logem nechybí veršované motto propagující časopis. V čísle se pak 

objevují texty a fotografie na zahraniční i domácí politická témata (prezident USA oznámil 

zastavení bombardování Vietnamské demokratické republiky, redakce Mladého světa 

kritizuje chování člena předsednictva ÚV ČSM), rozhovor s jedním z pracovníků Linky 

důvěry mládeže, rozhovor s ministrem Československé strany lidové, reportáž o mládeži, 

která zakládá nové spolky a organizace (zde je zřejmá podpora čtenářů k uplatňování práva 

jednotlivce i kolektivu vyjadřovat svobodně své myšlenky a názory), článek o pařížském 

striptýzu, v Tržišti senzací například volba prezidenta Společnosti pro rehabilitaci díla a 

osobnosti Járy Cimrmana. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Krása dívek spočívala 

v jejich sebevědomém vystupování, smyslnosti, přirozeném a jednoduchém zjevu. Jejich 

nedostupnost byla však do jisté míry předstírána. 

 

Volný čas 

     V kategorii volný čas bylo analyzováno 6 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Celkem fotografovalo mládež ve vztahu k volnému času pět 

fotografů. Miroslav Hucek pořídil dvě fotografie, ostatní fotografové, včetně Pavla Diase a 

Miroslava Zajíce, pořídili po jedné fotografii. Mládež je zachycena častěji v přírodě nebo 

v restauraci (hospodě), méně v kulturním prostředí a v domácnosti. Muži jsou zachyceni na 

pěti snímkách, ženy na čtyřech snímkách, na třech snímkách jsou zobrazena obě pohlaví 

současně. Mladí lidé jsou ve volném čase zobrazováni jako společníci nebo v neurčité roli. 

Aktivita aktérů je většinou nízká. Mládež ve vztahu k volnému času je zobrazována nejčastěji 

ve skupině. Snímky jsou pořizovány z velké nebo střední vzdálenosti, žádný snímek není 

pořízen zblízka. Aktéři jsou zachyceni většinou z předního úhlu záběru. Mládež je 

fotografována pouze z úrovně očí. Emoce aktérů jsou většinou neutrální nebo negativní. 

Popisek na titulní straně je uveden pouze u jedné fotografie a jeho význam je částečně shodný 

s významem fotografie. 
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     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Hucek, muž, společník, domácnost/restaurace, střední/velká vzdálenost, úhel zpředu, rovný 

pohled, pozitivní/neutrální emoce, skupina, nízká aktivita, text není uveden. Fotografie na 

titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k volnému času ve 

zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je 

uvedena na obrázku č. 8. 

Obr. č. 8. Mladý svět, roč. 10, č. 43, listopad 1968 

 

     Na fotografii zaujme diváka dívka vlevo, která je více nasvícena slunečním světlem. Druhá 

dívka je méně nápadná, její nálada se zdá skleslejší. Výrazy a pozice obou dívek působí 

dojmem posmutnělosti, únavy, nudy, čekání, obav či odevzdanosti. Část hlavy zachycená 

v levém dolním rohu snímku vytváří dojem, že se jedná o událost, kde je přítomno více lidí. 

Na první pohled dívky reprezentují alternativní kulturní styl mládeže, jehož znakem jsou 

květiny, které jsou na snímku výrazné bílou barvou. Dívka vlevo pravděpodobně sleduje dění 

vpovzdálí, jež zůstává divákovi skryto. Její pohled vyvolává v divákovi otázku, o jaké dění se 
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jedná. Dívka vlevo se zdá spíše zahleděna do sebe a vyvolává tak v divákovi otázku, proč je 

její nálada skleslá. Oblečení dívek je neformální, jejich vlasy jsou spíše neupravené, obě tak 

působí dojmem lhostejnosti ke svému vnějšímu vzezření. Dívky nehledí do objektivu a zdá se, 

že ani nereflektují přítomnost fotografa. Snímek tak působí autenticky.   

     U fotografie na titulní straně není uveden popisek, neurčitost zachycené události je tak 

umocněna. Logo Mladého světa je pouze černobílé, červená a žlutá barva v designu titulní 

strany zůstávají. Barevně je zvýrazněno motto „Věříme vám - věřte nám!“, na řádcích pod 

fotografií jsou odkazy na texty uvnitř čísla, které jsou pojaty velmi obecně (z domova, ze 

světa, Mostecko, Co dělají středoškoláci a učni?), je zde i odkaz na kapitalistický sport (golf 

za mořem). V čísle jsou otištěny fotografie a články k politickému dění (návštěva delegace 

rumunského Komunistického svazu mládeže, kongres svazácké Unie středoškoláků a učňů, 

volba amerického prezidenta), objevuje se kritizování mládeže (fotografie pražských vlasatců 

a jejich tvrdá kritika v textu), článek o výsadbě nových stromů u Československého rozhlasu 

po stromech zničených tanky, v Tržišti senzací například italská herečka v bikinách nebo 

výstava moderního umění v západním Německu. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Dívky reprezentující 

alternativní styl mládeže v Československu se chovaly přirozeně, nedbaly příliš na svůj 

zevnějšek, svůj postoj vůči dominantní ideologii se nebály dávat najevo symboly květin, 

osudu se však zdály odevzdané.  

 

Umění a kultura 

     V kategorii umění a kultura byly analyzovány 2 fotografie zobrazujících mládež na 

titulních stranách časopisu Mladý svět. Autory fotografií jsou Jiří Janoušek a Jiří Stach.  

     Na fotografii Jiřího Janouška jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: muž, 

umělec, neurčité prostředí, velká vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, neutrální emoce, 

jednotlivec, text částečně shodný s fotografií.  

     Na fotografii Jiřího Stacha jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: žena, 

umělec, neurčité prostředí, malá vzdálenost, úhel zpředu, nadhled, pozitivní emoce, 

jednotlivec, nízká aktivita, text částečně shodný s fotografií. Fotografie Jiřího Stacha je na 

obr. č. 9. 
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Obr. č. 9. Mladý svět, roč. 10, č. 8, únor 1968 

 

     Snímek, na kterém je zachycena populární zpěvačka, byl fotografem při laboratorní 

stylizaci záměrně upraven tak, aby působil uměleckým, nikoli realistickým dojmem (umělé 

zvýšení zrnitosti). Jedná se o portrét z předávání ocenění v anketě Zlatý slavík. Květiny jsou 

znakem toho, že snímek je pořízen po předání ocenění. Zpěvačka se lehce usmívá a její 

pohled směřuje mimo objektiv, zřejmě směrem k publiku v sále. Její výraz působí příjemně a 

přirozeně, sebevědomě a současně pokorně. Diváka zaujme i účes zpěvačky, který působí 

dojmem, že byl dlouho a pečlivě připravován. To může odkazovat k důležitosti, kterou této 

slavnostní příležitosti a ocenění zpěvačka i společnost přikládaly. Ozdoba nad čelem dodává 

vzezření zpěvačky jedinečnost, její identita tím může být spojována s drahým kamenem, tedy 

s jistým elitářstvím. Mírný nadhled však tento dojem mírně potlačuje. Vzhledem k typu 

události je zřejmé, že o pozornosti fotografa zpěvačka ví, ale přesto je soustředěna spíše na 

návštěvníky akce. Nemá tedy přímý kontakt s divákem fotografie, který si k ní vytváří vztah 
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spíše na základě blízkosti záběru. Uměleckost snímku způsobuje, že obraz zpěvačky působí 

až éterickým dojmem.  

     Titulek k fotografii kromě jména zpěvačky zmiňuje událost, které se snímek týká. Vedle 

jejího portrétu je na titulní straně publikován i portrét zpěváka, který v anketě zvítězil 

v mužské kategorii. Oba snímky jsou si velikostí a blízkostí záběru rovny. K fotografiím je 

uvnitř čísla otištěn statistický přehled hlasů a bodů u jednotlivých zpěváků, kteří se šestého 

ročníku ankety Zlatý slavík účastnili (Eva Pilarová byla absolutní vítězkou s největším 

počtem bodů). Uvnitř listu jsou dále publikovány články a fotografie k politickému dění 

(návštěva generálního tajemníka OSN v Kremlu, zápis ze zasedání Ideologické komise ÚV 

KSČ týkajícího se kulturní politiky strany, popis událostí z února 1948 s komentářem 

redaktora, který zohledňuje více stran pohledu na ně), k vítězství Jiřího Rašky na ZOH, 

v Tržišti senzací například výročí založení známého pařížského zábavního podniku, jazzová 

encyklopedie či výstavba stanice pro příjem televizního signálu z družice v SSSR.  

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mladé populární zpěvačky 

byly součástí elity společnosti, byly považovány za éterické bytosti. Ocenění od svých 

posluchačů v anketě o nejlepší interprety braly vážně, záleželo jim na vztahu k nim. 

 

Sport 

     V kategorii sport byly analyzovány 2 fotografie zobrazující mládež na titulních stranách 

časopisu Mladý svět. Autory fotografií jsou Miroslav Hucek a Antonín Bahenský.  

     Na fotografii Antonína Bahenského jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

muž, sportovec, sportoviště, malá vzdálenost, úhel zpředu, podhled, neutrální emoce, 

jednotlivec, vysoká aktivita, text shodný s fotografií. 

     Na fotografii Miroslava Hucka jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: muž, 

sportovec, sportoviště, velká vzdálenost, úhel boční, úroveň očí, neutrální emoce, dvojice, 

střední aktivita, text shodný s fotografií. Fotografie Miroslava Hucka je na obr. č. 10. 
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Obr. č. 10. Mladý svět, roč. 10, č. 28, červenec 1968 

 

     Na menším snímku zaujme diváka osvětlená šíje koně a tvar a držení jeho hlavy, které jsou 

v kontrastu se světlým pozadím. Kůň bývá spojován s ušlechtilostí či důstojností. Dostihy 

bývají obecně spojovány s prestiží či elitářstvím. Kůň na tomto snímku zdánlivě vede oba 

mladé muže, spíše než aby tomu bylo naopak. Kůň je zde ten, který jako by určoval směr 

chůze a oba aktéři tento směr svým pohledem sledují. Vznešené držení těla koně je pak 

v jakémsi protikladu s uvolněnou chůzí mladíka a sedem žokeje. Kůň tak zde působí jako 

vzor něčeho vyššího a vznešenějšího, čeho se oba aktéři účastní. Diváci na snímku v pozadí 

umocňují dojem důležitosti dění, od koně samotného jsou však odděleni živým plotem a 

symbolicky jim tak není dopřáno být přímými účastníky důstojnosti a vznešenosti. Oba mladí 

muži proto budí dojem, že mají jisté privilegium být těmto atributům nablízku. Kůň je ten, 

který se divákovi obrazu „předvádí“, zatímco oba aktéři jsou zaměřeni především na směr, 

kterým jdou.  
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    Z popisku k fotografii je zřejmé, že se jedná o vítěze dostihového závodu, který je v dresu 

stáje Mladého světa. Větší důraz je v textu kladen na jezdce a na jméno stáje, než na koně 

samotného. V tom se tak význam fotografie a textu rozcházejí. Větší fotografie zachycuje 

samotný dostihový závod. Podle popisku jde o tradiční Československé derby odehrávající se 

v pražské Chuchli, kde měla stáj Mladého světa premiéru. U menší fotografie je pak divákovi 

zřejmé, že se jedná o dění po závodě, kdy je znám vítěz dostihu. Oproti dynamičnosti většího 

snímku menší snímek působí klidným dojmem. Článek uvnitř čísla k fotografiím na titulní 

straně přibližuje celou událost především s ohledem na vítěze dostihu, tedy redakčního koně. 

Logo Mladého světa je na titulní straně nové designem i uspořádáním barev, pod logem 

nechybí poutavý slogan. V čísle jsou dále otištěny texty a fotografie na politické téma 

(předseda státní rady NDR na člunu na jezeře se svou ženou), nová československá královna 

krásy, propagace nového televizního pořadu Big beat ve fraku (dříve nemohl být vysílán kvůli 

dlouhým vlasům členů skupin), dívčí kopaná ve Švédsku, anglický fotbalista, ale i článek 

k výročí narození Julia Fučíka jako vzoru mládeže. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Ideálem mladých mužů byla 

vznešenost, důstojnost a prestiž, kterým se mohli přiblížit pouze někteří privilegovaní jedinci. 

Tyto znaky byly obecně společností obdivovány. Pro přiblížení se těmto atributům bylo nutné 

zasloužit si je vítězstvím. 

 

Romantika 

     V kategorii romantika byly analyzovány 2 fotografie zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Autory fotografií jsou Miroslav Zajíc a Václav Ipser.  

     Na fotografii Václava Ipsera jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

žena/muž, společník, městské prostředí, velká vzdálenost, úhel boční, úroveň očí, pozitivní 

emoce, skupina, nízká aktivita, text není uveden. 

     Na fotografii Miroslava Zajíce jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

žena/muž, společník, neurčité prostředí, malá vzdálenost, úhel boční, úroveň očí, neutrální 

emoce, dvojice, nízká aktivita, text není uveden. Fotografie Miroslava Zajíce je na obr. č. 11. 
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Obr. č. 11. Mladý svět, roč. 10, č. 30, červenec 1968 

 

     Na větší fotografii zaujmou diváka oči mladého člověka, které jako by hleděly do dálky, 

zdají se nepřítomné. Na první pohled není zřejmé, kdo z obou mladých lidí je dívka a kdo 

chlapec, ale jako by to nebylo podstatné. Hlavním vzkazem fotografie je emoce spojená 

s polibkem a objetím dvou lidí. Scéna se odehrává pravděpodobně na veřejnosti, kam měl 

fotograf volný přístup. Aktéři na snímku tak v podstatě dávají najevo, že jim na mínění 

ostatních lidí nezáleží. Výrazným symbolem na fotografii je květina ve vlasech, která je 

znakem alternativního stylu mládeže. Aktér, který je obličejem k objektivu, je v uvolněné 

pozici, která značí odpočinek. Aktér zády k objektivu se zdá aktivnější, má zřejmě zavřené oči 

a daný okamžik tak zdánlivě prožívá intenzivněji než jeho protějšek. Záběr je pořízen 

z blízkosti, takže divák je vtažen do emoce, která je zobrazována, jeho pozornost není 

rozptylována okolím aktérů. Oba mladí lidé působí přirozeně a scéna je tak autentická. 

     Z menší fotografie je zřejmé, že mladý člověk, otočený původně zády k objektivu, je 

chlapec. Tento druhý snímek evokuje jakési odhalení dvojice, která si nepřeje být rušena. 
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Dívka se zde schovává do náruče chlapce a ten svým pohledem dává najevo, že nestojí o 

zájem fotografa. Na titulní straně není popisek k fotografiím, takže snímky působí na diváka 

především emotivně. Nejsou zde ani odkazy na články uvnitř čísla, pouze logo a poutavý 

rýmovaný slogan. V čísle jsou publikovány snímky a texty k politickému dění (Josef 

Smrkovský na plenárním zasedání ÚV KSČ), demonstrace studentů na Staroměstském 

náměstí (na jejich vlastní žádost je v textu uvedeno, že jde o hippies), spolupráce trampů a 

svazáků při dobrovolné pomoci při práci v lese, upoutávka na film o Beatles The Yellow 

Submarine, článek o Miss Universe 1968 či rozhovor se sovětskými vojáky v Olomouci (o 

tom, jaký je jejich soukromý názor na Dva tisíce slov). 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mládež v Československu se 

veřejně hlásila k alternativnímu ideologickému proudu a svobodně projevovala své city na 

veřejnosti. 

 

Výročí 

     V kategorii výročí byla analyzována jedna fotografie zobrazující mládež na titulní straně 

časopisu Mladý svět. Autorem fotografie je Miroslav Zajíc.  

     Na fotografii Miroslava Zajíce jsou zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: muž, 

aktivista, městské prostředí, velká vzdálenost, úhel neurčitý, podhled, neutrální emoce, 

skupina, střední aktivita, text částečně shodný s fotografií. Fotografie Miroslava Zajíce je na 

obr. č. 12. 
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Obr. č. 12. Mladý svět, roč. 10, č. 44, listopad 1968 

 

     Snímek je na první pohled vizuálně chaotický, neuspořádaný. Čitelná je nejprve 

československá vlajka v dolní části fotografie, potom mladý muž stojící na paži sochy Jana 

Husa na Staroměstském náměstí. Postupně lze rozlišit i mezi ostatními mladíky, vlajkami a 

sousoším. Celý výjev působí dojmem výjimečnosti a významnosti, evokuje význam národní, 

politický, občanský. Tím, že jsou na snímku pouze chlapci, pravděpodobně studenti, je 

posílen dojem vážnosti, až nebezpečnosti akce. Zvláštní význam má ten fakt, že jde o sochu 

Jana Husa, který je obecně spojován s obětí vlastního života v boji za pravdu. Aktéři tak 

vzkazují, že při obhajobě pravdy a svobody svého národa jsou ochotni obětovat svůj život 

(snímek byl pořízen dva měsíce po srpnové invazi). Kontrast zachycené scény a světlé oblohy 

dodává snímku dramatičnost. Výrazný podhled pak staví aktéry na roveň ideálů, ke kterým 

společnost vzhlíží, a umocňuje obdiv diváka k odvaze mladíků. Každý z chlapců zaujímá 

jinou pozici, dívá se jiným směrem. Spojuje je držení vlajky, která je jasným symbolem 

směrem k dalším aktérům, kteří jsou na náměstí přítomni. Podle pozic, které zaujímají, jsou 
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mladí muži na svých místech zřejmě již dlouhou dobu, což značí i jejich vytrvalost a stálost 

odhodlání. Chlapec stojící zpříma na paži sochy a hledící shora přímo do objektivu jako by 

sděloval divákovi fotografie: „Tady jsem a nic se mnou nepohne.“  

     K fotografii je popisek, který informuje o místě a času události. 28. října je výročí vzniku 

Československa, což dodává významu snímku další historický rozměr, tedy odkaz k počátku 

vzniku samostatného státu. Na titulní straně je kromě loga barevně zvýrazněno motto „Věříme 

vám - věřte nám!“, další text odkazuje na články uvnitř listu (odkaz na text o Franku Sinatrovi 

je zde ve zvláštním kontrastu s tématem fotografie). Uvnitř čísla jsou snímky a články mimo 

jiné k padesátiletému výročí vzniku republiky (prezident Ludvík Svoboda při slavnostním 

projevu a slova politiků z Národního shromáždění, kteří vyzývají k návratu pravého smyslu 

myšlenkám Marxe a Engelse), text o znásilňování žen jako aktuálním problému společnosti, 

postoj a situace Čínské lidové republiky po okupaci Československa (Čína měla chtít využít 

situace v Československu k vyvolání otevřeného konfliktu s Moskvou), v Tržišti senzací 

například herečka ze západního Německa v bikinách nebo plavba vodopády jako nový sport 

mladých Francouzů.   

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mladí muži 

v Československu vyjadřovali otevřeně svůj politický názor a pravdu a svobodu svého státu 

byli ochotni bránit. Svým aktivním přístupem, vytrvalostí a odvahou byli vzorem pro celou 

společnost. 

 

3.3 Duben 1969 - prosinec 1989 

3.3.1 Společnost 

     Nástupem nového prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka v dubnu 1969 fakticky 

začala normalizace. Koncem roku 1970 bylo schváleno tzv. Poučení z krizového vývoje, které 

odsoudilo činnost vedení KSČ v době pražského jara a stanovilo principy normalizační 

politiky. Politická moc začala zasahovat proti představitelům opozičních názorů a proudů ve 

společnosti. S cílem očistit komunistickou stranu od všech, kteří souhlasili s reformní 

politikou roku 1968, pak byla vyloučena třetina členů KSČ. V roce 1975 nahradil Husák ve 

funkci prezidenta Československa Ludvíka Svobodu (Bednařík et al. 2011). Po stránce 

ekonomické byla první polovina roku 1970 dobou ekonomického růstu, což režimu pomáhalo 

zahánět vzpomínky lidí na pražské jaro. Ti se postupně přizpůsobovali režimu a pasivně ho 
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přijali. Režim opět uzavřel státní hranice a začal přísně regulovat cestování. Zvláště do tzv. 

kapitalistické ciziny jezdili převážně kádrově prověření jedinci. Normalizační čas první 

poloviny sedmdesátých let narušovaly jen protestní aktivity jednotlivců a malých skupin. Ve 

druhé polovině sedmdesátých let nastalo oživení činnosti opozičních skupin, které vyvrcholilo 

v lednu 1977 vznikem Charty 77, jejíž signatáři kritizovali porušování lidských práv v ČSSR 

a žádali jejich dodržování. Charta 77 sehrála podstatnou roli při formování politické opozice 

v zemi (Končelík et al. 2010).  

     Veřejný prostor normalizace byl obecně konstituován ideologickým diskurzem Poučení 

z krizového vývoje a s ním spojeným režimem permanentních čistek. Pracovní prostředí 

normalizace nenabízelo prostor kreativitě, talentu a pracovnímu úsilí. Absence motivace 

v zaměstnání se odrážela ve specifických náhražkových činnostech, které zaplnily prostor 

volného času soukromí. Zahrádkářství, chatařství, kutilství a další domácí práce otevíraly 

prostor pro seberealizaci. Jeden z nejvýraznějších časových rytmů soukromí představoval čas 

rodinný. Domov byl středem normalizačního každodenního života, ve kterém se 

zhodnocovala většina činností, kterými se lidé ve volném čase zabývali. Ideálem úspěšné a 

naplněné sociální existence se stalo vlastnictví zboží, které představovalo módní trend. Módní 

trendy normalizace vstupovaly s ohledem na specifické poměry v socialistických prodejnách 

do každodennosti velmi významně, většina žádaného zboží však byla nedostatková (Činátl 

2010). 

     Po předchozích zkušenostech většina občanů ztratila víru v socialismus a nebyla ochotna 

se při jeho budování angažovat. Na nové poměry reagovalo mocenské centrum změnou 

politiky vůči obyvatelstvu, socialistické ideály nahradil konzum, důsledkem byla hodnotová 

„přeorientace“. Komunistické vedení zaručovalo lidem určitou životní úroveň a sociální 

jistoty a podporovalo orientaci občanů na materiální oblast, vyžadovalo však, aby se vzdali 

účasti na veřejném životě a realizovali se v soukromé sféře. Stačily jí formální veřejné 

projevy souhlasu a loajalita. Většina obyvatelstva na tuto nadiktovanou dohodu přistoupila 

(Otáhal 2003). Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se pak sociální a hospodářská 

situace Československa začala zhoršovat. O ekonomických a sociálních problémech se však 

začalo veřejně mluvit až v roce 1985 s nástupem Michaila Gorbačova do funkce generálního 

tajemníka ÚV KSSS, který jako svůj program vyhlásil společenskou přestavbu, demokratizaci 

a větší otevřenost vůči světu. Režim stále potlačoval aktivity opozičních hnutí, i když stále 

neúspěšněji. K protirežimním akcím se přidávalo stále více lidí, což se projevilo v lednu 1989 

při tzv. Palachovu týdnu. Zhroucení režimu bylo definitivně potvrzeno reakcí veřejnosti na 
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střet jednotek SNB a studentů v Praze na Národní třídě 17. listopadu 1989 (Bednařík et al. 

2011).  

 

3.3.2 Kultura 

     Normalizační potlačování reformních snah, konsolidace politické situace, vynucování 

formální loajality a exemplární umlčování či zastrašování jako základní nástroje politiky se 

promítly do kulturního a uměleckého života společnosti. Pro většinu normalizačního období 

byla příznačná paralelní existence dvou kulturních a společenských prostorů. Na jedné straně 

byla oficiální sféra loajální k režimu, na druhé straně soubor různých neoficiálních, 

soukromých aktivit (literární díla, výtvarná díla, hudební projev, amatérské divadlo, 

amatérský film). Oficiální umělecká produkce však ještě na začátku sedmdesátých let 

částečně nesla znaky reformního období. I později vedle textů a filmů programově 

podporujících normalizační režim vycházela díla, která svým obsahem v zásadě testovala 

hranice tolerance ze strany režimu. Rovněž vycházela díla českých autorů v zahraničí, v 

exilových nakladatelstvích (Bednařík et al. 2011).  

     Řízení transformace kultury z liberálního modelu konce šedesátých let do organizovaného 

modelu sedmdesátých let bylo komunistickou stranou prováděno exemplárními zákazy a 

institucionalizovanou podporou nových uměleckých tváří, které odpovídaly stanovenému 

programu normalizační kultury. Zvolna vznikající alternativní veřejná sféra, která se zpočátku 

týkala především kulturní oblasti, významněji komunistickou moc neohrožovala. V polovině 

sedmdesátých let se režim začal zaměřovat na nezávislé umělce z hudebního undergroundu, 

kolem jejichž amatérských produkcí, které byly protikladem znormalizované oficiální 

popmusic, se scházelo stále četnější publikum (Končelík et al. 2010). Počátkem osmdesátých 

let se v Československu zvýšilo povědomí o tehdejší západní populární hudbě a na krátkou 

dobu byla oživena produkce autentické rockové hudby, která se rozšířila o vlnu punku. 

Koncerty tohoto stylu však začal režim po krátké době eliminovat (Činátl 2010). 

 

3.3.3 Média 

     Média hrála důležitou roli jak během pražského jara, tak v období jeho likvidace. Byla 

jeho spolutvůrcem, ale sehrála roli i během jeho potlačení. Během relativně krátkého období 
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se mediální obraz pražského jara změnil z pozitivního v negativní. Cíle komunistické 

propagandy se měnily v souvislosti s politickým zadáním, většina z nich však přetrvala celé 

následující období. Hlavním účelem bylo ospravedlnit okupaci a nástup normalizace, 

diskreditovat poražené politické a kulturní elity a zbavit je podpory veřejnosti, odůvodnit 

politické čistky a trestní represi vůči stoupencům pražského jara (Cajthaml 2009). Recepce 

zpráv měla za normalizace svá specifická úskalí. Velkou část zpravodajství ovlivňoval 

ideologický jazyk moci, který byl silně formalizován. Zatímco komunistická ideologie 

padesátých let šířila optimismus budování ráje na zemi a šedesátá léta přinesla charakter 

reformy, normalizační ideologie nabízela Poučení z krizového vývoje. Diskurz „poučení“ 

nebyl na rozdíl od diskurzu „budování“ orientován na budoucí utopii, ale obracel se do 

minulosti. Tento důraz na poučení z minulosti spojil normalizaci s ideou stáří. 

V normalizačních médiích tak vystupovali staří lidé jako emblémy zkušenosti a moudrosti 

(Činátl 2010). 

     Média v období normalizace byla na jedné straně chápána jako významný nástroj pro 

formování veřejného mínění, na druhé straně byla aktéry reformního období a z hlediska 

normalizační moci bylo třeba je funkčně i personálně podřídit novým poměrům. Média 

sedmdesátých a osmdesátých let lze vnímat jako výraz i jako nástroj normalizace. V období 

od okupace do roku 1971 se režimu podařilo politickými a mocenskými prostředky potlačit 

politickou opozici. Nejmocnějším nástrojem prosazování změn se staly represivní zásahy vůči 

médiím a individuální postup proti novinářům. KSČ si byla plně vědoma toho, že pokud má 

plnit svou úlohu vedoucí politické síly, je nutné, aby si zajistila rozhodující ideový vliv na 

média. Došlo ke zrušení několika desítek titulů, především těch, které v roce 1968 

zastupovaly proreformní postoje a myšlení. V polovině sedmdesátých let výrazně poklesl 

počet titulů i výše nákladů tištěných periodik. Docházelo k personálním změnám ve vedení 

téměř všech mediálních organizací, k odvolávání šéfredaktorů a vylučování novinářů z KSČ 

(Bednařík et al. 2011).  

     Představitele nových poměrů zajímalo především správné ideové vyznění mediálních 

produktů a jejich podpora normalizačního procesu. Řízení redakcí se převážně ujali vedoucí 

pracovníci loajální k normalizačním poměrům a ti prováděli personální očistu v řadách 

novinářů. Výsledkem byl vynucený odchod mnoha zkušených novinářů a důraz na 

pronormalizační zaměření jednotlivých titulů. Atmosféra obav o další možnost práce 

v médiích vedla k rozvoji autocenzurních mechanismů a v důsledku toho k produkci obsahově 

i formálně homogenní žurnalistiky. Jedním z výrazných rysů mediální situace v období 
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normalizace bylo propojování ideologického působení se zábavou. KSČ a vláda se snažily, 

aby média udržely pod kontrolou a využívaly je ve svůj prospěch, tedy k vytváření veřejného 

obrazu spokojené, fungující a myšlence socialismu věrné společnosti bez vážných vnitřních 

rozporů. Obyvatelstvo se však s tímto obrazem většinou neztotožňovalo, chápalo je jako 

umělou, propagandistickou konstrukci (ibid.).  

     Mediální legislativa se v období normalizace prakticky neměnila. Český úřad pro tisk a 

informace a Slovenský úřad pro tisk a informace od roku 1969 fungovaly jako instituce 

dohlížející na činnost médií, prováděly jejich analýzu a hodnocení. Příčinou pro sankci mohlo 

být například nevhodné zakomponování příspěvku na stránce, skrytá propagace výrobků 

z kapitalistických zemí, nahrávání západní propagandě, nevhodně pojatá publicita stranických 

orgánů či politická provokace. Systém následné kontroly byl z pohledu moci efektivnější než 

předběžná cenzura, kdy odpovědnost za zveřejnění nesl cenzor. Na začátku osmdesátých let 

byl zřízen jako střešní cenzurní orgán Federální úřad pro tisk a informace, který byl stranicky 

řízen přímo oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. Na základě analýz FÚTI 

byli šéfredaktoři vždy upozorňováni, že došlo k publikování politicky nevhodných mediálních 

obsahů. Od poloviny osmdesátých let se v souvislosti s impulsy vycházejícími z Moskvy, kde 

Gorbačov deklaroval směřování k větší otevřenosti a názorové pluralitě ve veřejné 

komunikaci, zvolna objevovaly náznaky změny v tónu médií (Končelík et al. 2010).  

     Počet časopisů obecně v průběhu normalizace mírně poklesl. V osmdesátých letech se pak 

ze zahraničí začaly dovážet i některé západní tituly. Velmi oblíbeným časopisem v době 

normalizace zůstával Mladý svět. Jeho vydavatelem byl ÚV SSM, nástupnická organizace po 

zaniklém ČSM, který vydával i další časopisy pro mládež (Sedmička pionýrů, Pionýr, 

Pionýrská stezka). Nezávislé časopisy pro děti a mládež však byly postupně zrušeny (např. 

Skaut, Junácká stezka, Tramp). Jedním z projevů existence alternativního komunikačního 

systému za normalizace pak byla samizdatová tvorba (ibid.). 

 

3.3.4 Mladý svět 

     Mladý svět představoval v období normalizace jistou alternativu k dogmatickému přístupu 

oficiálních deníků, jakým bylo např. Rudé právo. Podléhal sice také mocenské kontrole KSČ, 

ale dařilo se v něm někdy publikovat i texty, které se nedržely striktně dané jednotné linie. 

Čtenáři zvyklí číst mezi řádky chápali takové tituly v rámci daného stavu jako informačně 
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atraktivnější, proto o ně byl větší zájem. Ale vzhledem k tomu, že byl centrálně regulován jak 

příděl papíru vydavatelstvím, tak výše nákladu jednotlivých periodik, poptávka po časopisu 

trvale převyšovala nabídku (Končelík et al. 2010). V redakci Mladého světa došlo na začátku 

sedmdesátých let k výrazným personálním změnám, ze kterých se redakce dlouhou dobu 

vzpamatovávala. Časopis si přesto dokázal udržet pozornost veřejnosti a tak jeho existence 

pomáhala vytvářet dojem normalizačního období jako přijatelného a vcelku otevřeného 

společenského prostředí (Bednařík et al. 2011). Redaktorům Mladého světa se i nadále dařilo 

zjišťovat, co mladé lidi zajímá, a i přes přísné ideologické požadavky na obsah je dokázali 

předkládanými tématy i jejich zpracováním zaujmout. Týdeník byl dostatečně žánrově i 

tematicky pestrý, aby si v něm svou oblast zájmu našla většina čtenářů. Proti politickým a 

ideologickým obsahům si příjemci většinou vyvinuli jistou imunitu. Nevěřili jim, nečetli je, 

ale ani je nijak výrazně neodsuzovali. Byli na ně zvyklí a brali je jako nutnou daň za 

zajímavější náplň časopisu (Kalousková 2009). 

     Náklad Mladého světa se od počátku sedmdesátých let do roku 1989 zvýšil z tří set tisíc na 

půl milionu výtisků. Cena časopisu a počet stran zůstávaly stejné, tedy 2 Kč a 32 stran. 

Podtitul „Nezávislý týdeník mládeže“ byl na konci dubna 1969 změněn na „Týdeník Sdružení 

organizací dětí a mládeže“, vydavatelem zůstala Mladá fronta. Od září 1970 byl jako 

vydavatel uváděn Český přípravný výbor SSM a od začátku listopadu 1970 Český ústřední 

výbor SSM. Podtitul časopisu se od konce roku 1970 v tiráži přestal objevovat, od roku 1983 

bylo v tiráži uváděno „Mladý svět, nositel vyznamenání Za vynikající práci“. Na podzim roku 

1969 byl dosazen shora jako šéfredaktor Dušan Macháček, po odchodu Jaroslava Weigla se 

grafikem časopisu stal Karel Divina. V redakci zůstali jako redaktoři Rudolf Křesťan a Jiří 

Janoušek. Na začátku sedmdesátých let nastoupil na místo grafika časopisu Vladimír Nagaj, 

v osmdesátých letech pak Vladimír Ledva. Od roku 1973 až do roku 1989 byla 

šéfredaktorkou periodika Olga Čermáková. V osmdesátých letech v redakci působila řada 

novinářů, kteří se výrazně prosadili po roce 1989 (Radek John, Michal Horáček, Josef 

Chuchma). Josef Velek se věnoval ekologickým tématům a jeho zásluhou časopis výrazně 

podporoval rozvoj ekologického hnutí Brontosaurus. Psychoterapeutka Jiřina Hanušová 

odpovídala pod pseudonymem Sally v pravidelné rubrice na otázky čtenářů ohledně 

partnerských vztahů a intimního života. Velkou popularitu si nadále udržovala anketa Zlatý 

slavík. Časopis také věnoval pozornost folkové a trampské hudbě. List se však postupně začal 

zabývat i tématy, která problematizovala obraz normalizační společnosti (např. drogová 

závislost, veksláctví, nemoc AIDS, násilí fotbalových fanoušků) (Bednařík et al. 2011).  
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     Z pohledu cenzorů bylo redakci na počátku sedmdesátých let vytýkáno, že přináší příliš 

mnoho zábavních obsahů s malou angažovaností. Cenzorům vadila nedostatečná popularizace 

Socialistického svazu mládeže a jeho aktivit, přílišné vyzdvihování zpěváků popmusic, 

senzacechtivost, opomíjení metody internacionální výchovy mládeže a orientace na 

nadčasová témata místo námětů bezprostředně aktuálních. V osmdesátých letech pak bylo 

hodnocení cenzorů příznivější, redakci byla vytýkána pouze nedostatečná pozornost věnovaná 

branně vlastenecké výchově a propagaci zájmové činnosti v oblasti kultury. Na rozdíl od 

předchozích let byla redakce chválena za popularizaci činnosti SSM, za ideově-výchovné 

působení na mládež, za pokrytí zahraniční politiky, za vhodné ideové využití významných 

výročí, popularizování závěrů zasedání KSČ a oblasti ekonomie a vědecko-technického 

vývoje. Následná cenzura se týkala také fotografií publikovaných v Mladém světě, ovšem 

v mnohem menší míře než tomu bylo u článků
65

. Redakce Mladého světa si byla vědoma 

toho, že ideologicky korektní, unifikované obsahy čtenáře nemohou zaujmout, proto hledala 

způsob, jak skloubit angažovanost s atraktivitou pro publikum. Některé rubriky týdeníku, 

zejména zpravodajské, obsahovaly výhradně politicky angažované informace, většina 

ostatních měla alespoň zčásti ideologický podtext a pouze několik málo jich bylo čistě 

zábavných či informativních. Oproti ostatním periodikům v osmdesátých letech reportéři 

Mladého světa častěji zpracovávali náměty, které cenzurní orgány popouzely. Poměrně ostře 

kritizovali poměry, kvůli čemuž se mnohdy s cenzurními institucemi dostávali do konfliktu 

(Kalousková 2009). 

     Výjimečnost Mladého světa oproti jiným periodikům v osmdesátých letech lze ukázat na 

příkladu rozšiřování punkové módní vlny v Československu. Mladý svět se od počátku 

normalizace snažil nalézt vlastní tvář, nejen v postojích vůči různým směrům a stylům 

moderní hudby. Na počátku osmdesátých let se zde začaly objevovat články o nové vlně a 

punku a pokus o obhajobu této hudby. O tom, že nebylo jednoduché článek na takové téma 

publikovat, svědčila příprava, kterou musela redakce časopisu podstoupit, než ho mohla 

uveřejnit
66

. Článek, který poté vyšel v druhé polovině roku 1984, patřil k důkazům 
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 Jako nevhodná byla například v roce 1970 označena fotografie českého herce, kde se na pozadí objevil 
portrét Eduarda Beneše. Dále se v roce 1972 cenzorům nelíbila fotografie trenéra sovětského hokejového týmu 
(která byla pořízena o dva roky dříve na utkání, při kterém Československo porazilo Sovětský svaz). Jako 
nevhodná svým umístěním pak byla v roce 1985 označena fotografie Raisy Gorbačovové ve Francii v módním 
salonu, jež byla zařazena do rubriky Tržiště senzací (Kalousková 2009, s. 82). 
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 Náměstek ministra kultury napsal na koci roku 1983 šéfredaktorce Olze Čermákové, že se již seznámil 
s návrhem besedy, z níž by článek vznikl, a že souhlasí s přiloženým stanoviskem Odboru umění, které se k ní 
také vyjádřilo. Odbor umění trval na pečlivém výběru diskutujících. Zároveň doporučil, aby se setkání v Mladém 
světě konalo až po aktivu, který v dohledné době svolá oddělení kultury ÚV KSČ (Vaněk 2002, s. 231). 
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postupných změn nejen v přístupu k punku a nové vlně, ale v celospolečenském klimatu 

(Vaněk 2002). Mladý svět zůstával v době normalizace výjimečným periodikem mj. i díky 

svým fotografiím. Fotografové dokázali obrazem transformovat své dojmy a prožitky, 

nepřímo a lehce ironizovali politické oslavy, dotýkali se ožehavých témat. Na titulních 

stranách i uvnitř časopisu v sedmdesátých a osmdesátých letech pak stále převládaly černobílé 

fotografie, i když zejména v módní fotografii se začala prosazovat fotografie barevná 

(Havlovicová 2011). 

 

3.3.4.1 Fotografové v Mladém světě 

     Vedoucím fotooddělení Mladého světa zůstával do roku 1975 Miroslav Hucek, po jeho 

odchodu jeho pozici převzal Miroslav Zajíc. Mezi další fotoreportéry, kteří postupně do 

Mladého světa přicházeli, patřili Vojtěch Písařík, Jan Šilpoch, Jan Šibík a Karel Cudlín. 

Módním trendům se pak věnovala rubrika fotografa Dušana Šimánka, kterou po něm v roce 

1985 převzal Tono Stano. Fotografové Mladého světa v sedmdesátých letech obecně 

přecházeli od méně technicky dokonalých snímků k propracovanější fotografii. V některých 

případech se z nich však vytrácela uměleckost a autenticita, která byla charakteristická pro 

fotografie v Mladém světě v šedesátých letech. Přesto Mladý svět zůstal vizuálně výjimečným 

periodikem, na jehož stránkách se nadále realizovala především reportážní fotografie s 

určitým autorským rukopisem (Havlovicová 2011). 

 

Vojtěch Písařík (1951) 

     Vojtěch Písařík je fotografem samoukem. Mezi lety 1969 až 1975 působil jako 

fotoreportér deníku Československý sport, poté se stal fotoreportérem Mladého světa, kde 

zůstal do roku 1986. Při práci v Mladém světě se hlásil na FAMU, ale z kádrových důvodů ho 

ke studiu nepřijali. Později jako volný fotograf pracoval pro Laternu magiku či Národní 

divadlo v Praze.   
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Vojtěch Písařík o Mladém světě
 
(interpretace rozhovoru

67
): 

     Výjimečnost Mladého světa mezi ostatními periodiky své doby spatřuje Vojtěch Písařík 

v setkání výrazných novinářských osobností, které v době normalizace hledali cestu, jak 

publikovat kvalitní reportáže a fotografie navzdory establishmentu. „Ostatní novináři nás 

pořád sledovali a číhali, co my budeme dělat, jak tu reportáž přineseme. A vždycky jsme ji 

měli jinou, než ji měli oni. A přitom oni věděli, bohužel, že to nemohou dělat jinak, že jsou 

velmi svázaní a hlídaní.“ Témata fotoreportáží byla podle Písaříka v redakci Mladého světa 

zadávána vedením, nebo bylo možné přijít i s vlastním tématem, které se následně 

schvalovalo. Témata se také probírala na poradách redakce. Velký podíl na výběru témat měla 

tehdejší šéfredaktorka Olga Čermáková, která se prý nebála jít proti proudu. „Svoboda slova 

tady nebyla. Je to velmi ožehavé téma, ale znovu bych řekl, že nám stálo za to se snažit, aby ta 

šeď ‚šedé zóny‘ nebyla tak šedá, a věřím, že to čtenáři Mladého světa pochopili.“  

     V redakci se fotografové na konkrétní témata nespecializovali, odlišovali se však podle 

Písaříka svým fotografickým stylem. Fotografie pro publikování v daném čísle se vybíraly 

kolektivně členy fotooddělení. Výběr byl relativně liberální, probíhal formou diskuse 

s fotografem. Na titulní stranu byly v redakci svým způsobem odlišné požadavky, než na 

fotografie uvnitř čísla - musela zaujmout čtenáře na první pohled. Fotografické vzdělání 

Vojtěch Písařík nemá, nebylo podle něj pro práci v Mladém světě rozhodující. V průběhu 

sedmdesátých a osmdesátých let byla se zpožděním dostupná stejná fotografická technika 

jako na Západě. V období normalizace došlo podle Písaříka k všeobecné proměně redakce 

Mladého světa. S postupným přiostřováním poměrů ve společnosti se stávala práce v Mladém 

světě stále více kompromisem. „Po roce 1969 přituhlo silně. Plno lidí doslova muselo odejít. 

Ti, co nechtěli ohnout hřbet a žít v kompromisu, tak odešli. Přituhovalo, samozřejmě, 

počátkem osmdesátých let staří komunisté začali být nervózní. I šéfredaktorka byla nervózní. 

Už to nebylo tak pěkné. Taky proto jsem odešel.“ 

 

Jan Šilpoch (1957) 

     Jan Šilpoch je rovněž fotograf samouk. Vyučil se strojním zámečníkem, pracoval jako 

laborant v ČTK. Profesionálně začal fotografovat v roce 1981, kdy byl přijat do Mladého 

světa na pozici fotoreportéra. Působil zde dvanáct let. Od počátku své fotografické dráhy byl 
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 Rozhovor autorky s Vojtěchem Písaříkem pořízený 15. ledna 2015.  
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velmi ovlivněn soudobou dokumentární fotografií a sociálními tématy. Jan Šilpoch uspořádal 

kolem desítky samostatných výstav. 

 

Jan Šilpoch o Mladém světě
 
(interpretace rozhovoru

68
): 

     Jan Šilpoch se stal fotografem v Mladém světě díky vítězství v konkurzu. Nástup do 

redakce byl podle něj podmíněn členstvím v KSČ v dobách jeho mládí, ale už ne v době 

konání konkurzu, kdy byly okolnosti příznivější. „Řekl jsem jim, že raději půjdu pryč, než 

bych šel do strany. Oni to přijali a už se mě na to nikdo nikdy neptal. Tehdy byl takový úzus, 

že dvě třetiny lidí v redakci musely být ve straně.  Bylo dost mladých a ambiciózních, kteří to 

klidně udělali.“ Šilpoch spatřuje největší inspiraci pro svůj styl fotografování ve starší 

generaci fotografů Mladého světa. Pramenů, z kterých mohla být čerpána inspirace, bylo 

podle něj v osmdesátých letech velmi omezené množství. Na počátku osmdesátých let se 

podle Šilpocha v redakci Mladého světa s výběrem fotografií pro publikování příliš 

kolektivně nepracovalo, mnoho snímků prošlo do tisku bez toho, aby je schválila 

šéfredaktorka. Prošlo tak několik fotografií například ze zahraničních reportáží. Šéfredaktorka 

pak byla díky následné cenzuře v některých případech napomínána na ÚV KSČ.  

     Šilpoch připravoval své fotoreportáže do velké míry ve spolupráci s píšícími redaktory. Ke 

konci osmdesátých let se podle něj začal systém výběru fotografií pro publikování měnit, 

začali se scházet členové redakce, kteří snímky kolektivně vybírali. Fotografie pro titulní 

stranu Mladého světa byla vybírána podle určitých pravidel, vzhledem k její specifické funkci 

a formátu odlišných od kritérií pro výběr ostatních snímků. „S titulkou to je tak, že má být 

jednoduchá, na rozdíl od fotografií uvnitř má být tak trošku prvoplánová. Doopravdy při 

prvním pohledu musíte vidět, o co jde.“ V druhé polovině osmdesátých let se podle Šilpocha 

atmosféra v redakci uvolňovala a začala opět vznikat zajímavá témata reportáží a fotografií, 

srovnatelná s obdobím šedesátých let. Fotograf popisuje období sametové revoluce a těsně po 

ní jako jedinečnou příležitost fotografovat zajímavou událost. Vzpomíná také na odchod 

šéfredaktorky Čermákové v září 1989 a nástup nového šéfredaktora: „Ta situace v roce 1989 

nazrála a někdy v září Čermáková odešla a přišel místo ní ‚perestrojkový‘ šéfredaktor, což byl 

člověk dosazený tehdejším předsedou ÚV SSM. Bouchl do stolu a řekl: ‚My budeme lídři 

perestrojky.‘ Takové prázdné gesto. Čermáková nerada odešla, ale pak si myslím, že mohla 

být ráda, že tam při té revoluci nebyla.“ 
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Jan Šibík (1963)
69

 

     Jan Šibík je fotoreportérem, který byl do Mladého světa přijat na základě konkurzu v roce 

1985. O tři roky později odešel do redakce časopisu Vlasta, kde se vystřídal s Karlem 

Cudlínem, který ho zase nahradil v Mladém světě. Události v roce 1989 tak Šibík fotografoval 

pro časopis Vlasta. Za svými fotoreportážemi od začátku svého působení v Mladém světě 

často cestoval do zahraničí. Kromě dokumentování protestů se věnoval také reportážím 

zachycujícím různé sociální problémy (AIDS, drogy, fotbaloví chuligáni apod.).    

 

Karel Cudlín (1960) 

     Fotografii se Karel Cudlín začal věnovat při studiu na gymnáziu. Po maturitě nastoupil na 

střední sociálně právní školu a v průběhu svého studia se zaměřil na fotografování romské 

tématiky. Později nastoupil do družstva Fotografia, kde plnil funkci fotoreportéra. Rozhodl se 

pokračovat ve studiu na pražské FAMU, kde absolvoval obor umělecká fotografie. Do 

týdeníku Mladý svět nastoupil Karel Cudlín jako fotograf v roce 1988, kde na pozici 

fotoreportéra vystřídal Jan Šibíka. Pořídil reportáže mimo jiné z řady koncertů zahraničních 

zpěváků. Z Mladého světa odešel v roce 1990, rok a půl po svém nástupu do redakce. 

Základem Cudlínova fotografického zájmu byla od počátku obyčejnost lidské skutečnosti. 

Karel Cudlín svým fotografickým stylem rozvíjel to, co je charakteristické pro humanistickou 

fotografii, tedy v jediném okamžiku zachytit určující moment nesoucí v sobě mnohoznačné 

zobecnění. Cudlín dokázal při fotografování najít skrytou dynamiku i v té nejšedivější 

každodennosti. Dokázal charakterizovat to, čemu se říká „duch doby“. Dokázal vždy najít 

chvíli, kdy z davu pronikla na světlo částečně ztracená lidská existence (Lukuvka in Cudlín 

2016).   

 

Karel Cudlín o Mladém světě (interpretace rozhovoru
70

): 

     Karel Cudlín nejprve na základě konkurzu do Mladého světa nebyl přijat, ale později byl 

osloven s ohledem na  jeho úspěšnou výstavu fotografií. Ačkoli toužil věnovat se především 

dokumentární fotografii, jeho motivací pro práci novinářského fotografa byla obliba 
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 Rozhovor autorky s Karlem Cudlínem pořízený 1. prosince 2014.  
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fotografovat lidi. Cudlín potvrzuje výjimečnost Mladého světa a jeho obrazové složky oproti 

jiným periodikům i na konci osmdesátých let. Vyzdvihuje především publikování zajímavých 

a tehdy neobvyklých témat. Vliv komunistické ideologie na tehdejší podobu časopisu a 

reportáží si uvědomoval. S ohledem na politickou situaci a fungování médií koncem 

osmdesátých let bylo podle něj nutné některým tématům se vyhýbat, bylo ale možné určité 

věci nějakým způsobem naznačovat, protože mnozí čtenáři si je uměli domyslet. „Mluvíme o 

ideologii, o které to nemá být, má to být o fotografiích. Ale ono to s tím samozřejmě 

v časopisech, a hlavně v té době, souvisí. Mladý svět byl ‚svázácký‘ časopis. Měl svoje 

mantinely, i když byl ve své době progresivní, dělala tam část slušných lidí. Jenže ti také 

mnoho nemohli, věci se prolamovaly velmi postupně. Ale tomu Mladému světu lidi věřili.“  

     Pro práci fotoreportéra v Mladém světě nebylo podle Cudlína fotografické vzdělání 

potřebné. Důležitý byl ale díky studiu na FAMU kontakt s dostupnými fotografickými 

publikacemi a s uznávanými lidmi z branže. Fotograf popisuje svůj styl fotografování tak, že 

kromě vlastní představy o tom, jak by se dané téma dalo vyfotografovat, je důležité myslet 

také na informaci, kterou chce fotograf svým snímkem sdělovat. Cudlín potvrzuje, že Mladý 

svět měl svůj určitý styl fotografií už od šedesátých let, a ten byl dále vzorem pro fotografy i 

po další dvě desetiletí. „Dias mluvil o humanistické fotografii, a to tam v rámci možností a 

populistického režimu, nebo normalizace, jaksi stále fungovalo. Život se nepřikrašloval, 

některé věci se neukazovaly ‚až tak‘ a pořád to bylo tak, že se mohlo občas něco dobrého 

objevit. Byla to otázka toho, že se věci úplně nepojmenovaly, ale skoro se pojmenovaly. Bylo 

to mezi řádky, používaly se přesně fotky nějakého typu.“ Fotografové nebyli specializováni na 

konkrétní témata, bylo to otázkou diskuse s kolegy a často se fotoreportáž připravovala ve 

spolupráci s píšícím redaktorem. I když bylo nutné zpracovat i témata vyžadovaná shora, byla 

snaha je fotografovat zajímavým způsobem. V Mladém světě byla podle Cudlína dostupná 

technika na světové úrovni, ale neobměňovala se tak často, jak je to běžné v redakcích 

v současné době. Fotografická technika podle něj ovlivňovala fotografický styl, ale pouze do 

určité míry. Výběr fotografií pro dané číslo Mladého světa byl konzultován se členy redakce a 

snahou bylo, aby fotografie byly přirozené, nearanžované, a to i na titulní straně, včetně 

portrétů. Karel Cudlín pořídil fotoreportáže z několika demonstrací v letech 1988 a 1989. 

Změny ve společnosti podle něj měly přirozeně vliv i na práci v Mladém světě, tehdy ale ještě 

nebylo možné tušit, kam tyto změny budou pokračovat. 
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3.3.5 Fotožurnalismus  

     V době normalizace upravoval možnosti fotografování zákon č. 102/1971, o ochraně 

státního tajemství. V něm se uvádí, že na území ČSSR bylo fotografování dovoleno, 

s výjimkou čtyř v zákoně uvedených případů: bylo zakázáno fotografovat zařízení na obranu 

vlasti, pořizovat snímky v oblasti hraničního pásma, z letadel a balónů a dokumentovat 

objekty označené zákazem fotografování. Fotografickou činnost ale prakticky více 

znesnadňovala omezená míra svobody vyjadřování, daná především trestným činem hanobení 

republiky, a také systém ideologické kontroly při publikování v časopisech, povolování 

výstav a vydávání katalogů. Normalizace vedla k odklonu od veřejného života nejen do 

soukromí, ale také k fotografii. To se projevovalo popularitou fotografie v rámci 

organizované umělecké činnosti, ale také neobyčejnou popularitou fotografických časopisů, 

které sledovali i „nefotografové“ se zájmem o společenské dění. Fotografická periodika, která 

v tomto období vycházela, do určité míry suplovala roli nevydávaných obrazových časopisů a 

nemožnost cestovat do zahraničí. Profesionální fotografové byli buď součástí družstev, nebo 

byli povinně registrováni ve Svazu československých výtvarných umělců, v Sekci fotografů 

(Pospěch 2014). Fotografové v tisku pak byli organizováni v Československém svazu 

novinářů, v Klubu fotoreportérů, a amatérské fotografy zastupoval od roku 1969 Svaz 

českých fotografů. V roce 1975 byla na FAMU zřízena samostatná katedra fotografie, do té 

doby studovali fotografové specializaci oboru kamera. Důležitou událostí ve vývoji uvažování 

o fotografii v českém kontextu se na konci osmdesátých let stalo postupné zpřístupňování 

vybraných textů o fotografii od zahraničních autorů, kteří sami nebyli fotografy: Sontagová, 

Benjamin, Flusser, Barthes (Lábová 2012). 

     Ačkoli se politická a společenská atmosféra v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let 

výrazně proměnila, přesto tvořila v oblasti fotografického dění poměrně konzistentní období, 

ve kterém se diskutovalo o podobných problémech. Až s uvolněním ve společnosti v období 

druhé poloviny osmdesátých let lze rozeznat v českém fotografickém dění řadu projevů 

pozvolného přechodu od moderny k postmoderně
71

. Oficiální kritika ještě na počátku 

normalizace ale lpěla na metodě socialistického realismu. Obecně si oficiální umělecká teorie 

v období normalizace žádala umění stranické a lidové. Proto byla podporována amatérská 

fotografie, od jednotlivých klubů a organizací, přes nejrůznější galerie a pravidelné soutěže. 
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 Podle Vogelové bylo o postmoderně v Československu v souvislosti s fotografií vážněji uvažováno až na 
přelomu osmdesátých a devadesátých let (Vogelová 2015, s. 155). 
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Současně v ní byl neustále přítomen důraz na aktivizaci svých členů, ideovost a angažovanost 

(Pospěch 2014).  

     Normalizace byla obecně pro český fotožurnalismus těžkým obdobím. Autocenzura se 

neuplatňovala jen při konečném výběru fotografií, ale dostala se už do samotných hledáčků 

fotoreportérských kamer. Fotografové už sami přímo na místě událostí eliminovali ty latentní 

snímky, které byly podle tehdejších hledisek nepublikovatelné (Řeháková a Veselý 1999). 

V tisku tak začaly převládat povinně optimistické snímky bez hledání širších souvislostí nebo 

uplatňování autorského rukopisu. Sedmdesátá léta znamenala pro český fotožurnalismus 

období hlubokého úpadku. V povinně optimistických snímcích v denících a časopisech opět 

začaly převládat schematismus, strnulost a nenápaditá inventarizace skutečnosti. Výrazný 

podíl na tom měly pokyny a restrikční zásahy FÚTI, v podstatě vylučující méně oficiální 

pojetí snímků z domácích událostí. Ke zlepšení nepřispěl ani přechod většiny časopisů na 

barevný tisk, protože mnoho tiskáren nepřestalo požadovat pro barevné reprodukce 

diapozitivy středního formátu, což vylučovalo práci s pohotovými kinofilmovými fotoaparáty. 

Dobrých výsledků tak čeští fotoreportéři dosahovali většinou jen ve sportovní fotografii. 

Tradici bezprostředních momentek z každodenního života udržoval mezi periodiky pouze 

týdeník Mladý svět. Z šedého průměru se také občas vydělovaly fotografie v časopisech Svět 

v obrazech a Signál (Birgus a Mlčoch 2005). 

     Předseda Československého svazu novinářů v roce 1973 prohlásil, že novinářská 

fotografie má být kolektivním propagandistou a agitátorem, politicky působícím a 

přesvědčujícím, stejně jako kolektivním organizátorem, který popularizuje vzorný příklad. 

Novinářskou fotografii nazval „bojovým druhem slova“, jenž má možnost umocňovat vliv 

slova v procesu přetváření společenského mínění. Fotografická reportáž pak podle dobového 

diskurzu o fotožurnalismu měla disponovat těmito charakteristickými rysy: mezinárodní 

sdělnost, přehlednost a jednoduchost, plné respektování reality, jasný a snadno čitelný postoj 

autora. Jejím tématem měla být událost, nejdůležitějšími požadavky pak aktuálnost a 

obrazová jedinečnost. Obsahu měla být podřízena formální výstavba. Vedly se také diskuse o 

uměleckosti reportážní fotografie. Objevil se názor, že reportážní fotografie by měla na rozdíl 

od výtvarné fotografie působit především obsahem, a pokud stylizací, tak takovou, která 

podporuje myšlenkový obsah fotografie. Reportážní fotografie měla stylizovat pouze výběrem 

tématu, výřezu, místa záběru, případně optiky. V závislosti na tom, do jaké míry využívala 

stylizační postupy, pak mohla dosáhnout určitého uměleckého účinku. U titulních stran 
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časopisů byl zdůrazňován především jejich kulturněpolitický a společenský význam (Lábová 

2012). 

     V první polovině osmdesátých let pokračoval normalizační systém, který se v oficiální 

fotografii projevoval ideologickým dozorem, cenzurními zásahy, omezenými publikačními 

možnostmi a značnou mezinárodní izolací. Přesto i tehdy se občas podařilo vystavovat 

dokumentární snímky velmi vzdálené od oficiální propagandy. Tažení proti svobodě projevu 

však zasáhlo fotografii začátkem osmdesátých let řadou několika zastrašovacích akcí proti 

fotografům
72

(Birgus a Mlčoch 2005). V období osmdesátých let dále trvala izolace 

československé fotografie od vývoje fotografie ve světě. Byla zde tvorba oficiální 

(publikovaná v médiích pod přísným ideologickým dohledem), polooficiální (na výstavách) a 

neoficiální (veřejně u nás neprezentovaná).  Z autorského hlediska pokračovalo dělení 

fotografů na oficiální (spolupracovníky deníků a časopisů) a neoficiální (Lábová 2012). 

Tématům fotografických reportáží v československém tisku v osmdesátých letech stále vládla 

politická moc. Prorežimním reportážím dominovaly státnické oslavy a pohřby, sjezdy KSČ a 

SSM, oficiální návštěvy. Kultura a sport byly podřízeny cenzuře a selekci. Ostatní příspěvky 

se nesly převážně v duchu masového socialistického blahobytu, agitace a propagandy. 

Osmdesátá léta byla v Československu v rovině oficiální fotografické tvorby charakteristická 

rovněž silným nástupem inscenační vlny. Inscenační přístupy byly akceptovány nejdříve 

prostřednictvím zkušenosti s módní fotografií, postupně se k nim přidávala inspirace 

divadlem a literaturou. Fotografie se však na druhou stranu uplatnila i v samizdatových 

periodikách jako například Revolver Revue či Vokno (Vogelová 2015).  

     Český fotožurnalismus zůstával po celou dobu normalizace hluboko za západoevropským 

standardem. Příčina je spatřována v nedostatku dramatických témat, v nekompetentních 

zásazích šéfredaktorů a jejich obav ze zveřejňování kritičtějších snímků, ve špatném 

technickém či finančním vybavení redakcí, v nízkých honorářích i v nekvalitním tisku (Birgus 

a Mlčoch 2005). Součástí novinářské fotografie se stala nepřesvědčivost, šedivost a nuda. 

Obecně byl na stránkách denního tisku velmi omezený prostor pro fotografický obraz (malý 

počet a malá velikost fotografií). Tehdejší předseda Klubu fotoreportérů při Československém 

svazu novinářů viděl největší problém české novinářské fotografie v závislosti fotografů na 

těch, kteří fotografie vybírali a zařazovali k tisku, a v tom, že nemohli ovlivňovat, jak je jejich 
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 Nejznámější bylo zatčení Jindřicha Štreita, který se stal pro režim nebezpečný nejen svými aktivitami při 
pořádání různých akcí nepohodlných umělců, ale i svými humanistickými fotografiemi bezútěšné reality ve 
venkovských oblastech, kde se snažil nacházet projevy touhy většiny lidí po něčem hlubším a krásnějším, než 
jim nabízela šedá každodennost normalizace (Birgus a Mlčoch 2005, s. 115). 
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práce představována veřejnosti. Ani v osmdesátých letech nebyla fotografie 

v československých časopisech rovnocenným partnerem slova, natož dominujícím prvkem 

výpovědi. Ucelené obrazové seriály soustavněji publikovalo pouze několik časopisů, mezi 

nimiž byl i Mladý svět. Časopisy obecně v sedmdesátých a osmdesátých letech pociťovaly 

více než v denících absenci kompetentních obrazových redaktorů, kteří by vtiskli jednotlivým 

časopisům osobitou obrazovou a grafickou podobu. Důsledkem této absence byla mimo jiné 

často nekompetentní práce s fotografií (Lábová 2012).  

 

3.3.6 Mládež  

3.3.6.1 Socialistický svaz mládeže 

     V lednu 1969 bylo zřízeno Ministerstvo pro mládež a tělovýchovu a v březnu 1969 vznikla 

na přechodnou dobu na místě ČSM Federace organizací dětí a mládeže jako zastřešující 

organizace pro jednotlivé spolky a sdružení
73

. Ministerstvo však bylo již následujícího roku 

pod tlakem normalizace zrušeno a v listopadu 1970 vznikl i nástupce ČSM, tedy Socialistický 

svaz mládeže. V roce 1970 tak došlo po krátkém demokratizačním období pražského jara ke 

znovusjednocení všech mládežnických organizací pod záštitou jednotného SSM. Junák, Skaut 

a další nezávislé organizace byly znovu zakázány. Vstup do svazu byl mimo jiné podmínkou 

úspěšného studia na vysoké škole, často se stal předstupněm vstupu do KSČ. Svazu patřil 

deník Mladá fronta a časopis Mladý svět (Činátl 2009). Podle stanov SSM
74

 měl Socialistický 

svaz mládeže představovat jednotnou, dobrovolnou společenskou organizaci, „představitele 

mladé generace ČSSR a blízkého spolubojovníka KSČ“, která ve svých řadách měla sdružovat 

chlapce a děvčata Československé socialistické republiky, „aktivní budovatele a obránce 

vlasti“ (Stanovy SSM 1987, s. 1). Ve stanovách se konstatuje, že SSM svoji činnost rozvíjí 

pod vedením KSČ jako vedoucí síly československé socialistické společnosti, vychází z 

programu a cílů KSČ a rozvojem všestranné činnosti získává pro uskutečňování těchto cílů 

mladou generaci. Ve své činnosti měl SSM vycházet z revolučního učení dělnické třídy 

marxismu-leninismu a usilovat o to, aby si ho mladí lidé cílevědomě osvojovali a v 

každodenní práci tvořivě uplatňovali a rozvíjeli. Konkrétně se měl SSM podílet na tvorbě a 
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 Na sklonku šedesátých let zastánci konzervativní politiky iniciovali vznik Leninského svazu mladých, který 
aspiroval na nástupce ČSM. Husákovské vedení však upřednostnilo vytvoření SSM z loajálních kádrů z bývalého 
ČSM, protože vedení Leninského svazu se jevilo jako nevypočitatelné (Franc 2014, s. 93).  
74

 Stanovy SSM schválené ustavující celostátní konferencí SSM v listopadu 1970, doplněné a upravené na I. 
sjezdu SSM v roce 1972, na II. sjezdu v roce 1977 a na IV. sjezdu v roce 1987. 
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ochraně životního prostředí, na rozvoji kultury a umění, tělovýchovy, turistiky a branné 

výchovy mládeže. Svaz byl chápán jako aktivní, nedílná součást Národní fronty, která 

iniciativně spolupracuje se všemi společenskými organizacemi a zájmovými svazy, jež jsou v 

ní sdruženy (ibid.).  

     Členství ve svazu bylo podmíněno věkem 14 až 30 let a československým občanstvím. 

Povinnostmi členů mělo být osvojování si marxisticko-leninského světového názoru, 

seznamování se s politikou a cíli KSČ a mít tvořivý podíl na jejich uskutečňování. Dále 

patřilo mezi povinnosti členů „milovat svoji vlast, být příkladem v práci, učení a při obraně 

socialistické vlasti, zvyšovat svou politickou a odbornou přípravu pro práci a život v rozvinuté 

socialistické společnosti, všestranně rozvíjet své duševní a fyzické schopnosti“ (Stanovy SSM 

1987, s. 3). Nejvyšším orgánem SSM byl sjezd, pořádaný jednou za pět let. Ve stanovách je 

vyzdvihován diferencovaný přístup SSM k pracující a ke studující mládeži. Existovaly tak 

rady pro mládež pracující v průmyslu, stavebnictví, dopravě, službách, úřadech a institucích, 

rady pro mládež pracující v zemědělství, potravinářském průmyslu, lesním a vodním 

hospodářství a rady pro středoškolskou mládež. Diferencovaný přístup k vysokoškolské 

mládeži měl být vyjádřen postavením a úlohou vysokoškolských orgánů, jejich práva a 

povinnosti byly vymezeny ústředním výborem SSM v zásadách pro jejich práci. Úkolem 

základních organizací SSM mělo být mimo jiné napomáhat řešit pracovní, studijní i osobní 

problémy mládeže, aktivně rozvíjet ideově výchovnou práci, vést mladou generaci k hrdosti 

na dosažené úspěchy při výstavbě socialismu, rozvíjet revoluční tradice dělnické třídy a 

komunistické strany, pěstovat v ní „lásku a hluboký vztah k mládeži a lidu SSSR“ a k zemím 

socialistického společenství a organizováním kulturní, tělovýchovné, sportovní a branné 

činnosti přispívat k účelnému využívání volného času mladých lidí (Stanovy SSM 1987, s. 8).  

 

3.3.6.2 Volný čas a každodenní život 

     Volný čas mládeže v období normalizace měl být podle oficiálních stanovisek určen 

především k regeneraci sil vynaložených v pracovním procesu. Dále měl mít funkci 

kompenzační, tedy vyrovnávat různé nedostatky, které přinášel svět práce. Volný čas však 

neměl být chápán v protikladu k pracovní době. Neměl sloužit pouze k reprodukci pracovních 

schopností, odpočinku a zábavě, ale také ke zvýšení kvalifikace a sebevzdělání. Hlavním 

smyslem obsahu volného času měl být rozvoj osobnosti. Relativně bezpečné a politicky 

korektní odmítnutí tohoto konceptu organizovaného trávení volného času pak představoval 
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především únik do soukromí (Činátlová 2010b). Co se týká kulturních akcí mládeže, orgánům 

SSM bylo uloženo, aby kontrolovaly skladbu programů, zabránily vystupování tzv. 

závadných skupin, a to zejména v rámci letních aktivit, chmelových brigád a podobných 

masových akcí. Obecně v oblasti mimoškolní zájmové činnosti mládeže přetrvával zájem o 

sport, o moderní hudbu, film a divadlo (Otáhal 2003).  

     Spartakiáda, které se československá mládež účastnila a jejíž tradice pokračovala z let 

padesátých a šedesátých, sloužila i v normalizační době nadále za příklad socialistického 

ideálu dovršení spolupráce, organizovanosti a kolektivity. Klíčovým sdělením spartakiády 

měla být demonstrace ukázněnosti, organizovanosti, solidarity a optimistického zdraví. Obraz 

racionalizovaného a veškeré nahodilosti a chaosu zbaveného spartakiádního davu měl být 

ideálním dokladem uzdravené socialistické společnosti, která se „poučila z krizového 

vývoje“. Socialistická společnost se netajila tím, že sport má politický význam. Ideologové 

otevřeně prohlašovali, že sport je součástí politického života a má se podílet na výstavbě 

socialistické společnosti. Sportovní trénink byl chápán jako nástroj pro vytváření předpokladů 

pro vyšší produktivitu práce a vyšší pracovní výkonnost. Podle oficiální rétoriky socialistické 

tělovýchovy měla vycházet tradice sportu v kapitalistické společnosti ze sociální nerovnosti 

jednotlivých společenských tříd a výkon měl být předmětem konzumu. V socialistické 

společnosti měly být konkurence a soupeření nahrazeny vzájemnou spoluprací a především 

kolektivitou. Sport měl být neodlučitelný od organizace (Činátlová 2010a). 

     Vzdělávací systém v době normalizace zahrnoval stejně jako v šedesátých letech základní 

školy, střední školy (všeobecné, odborné, učňovské) a vysoké školy. Školství podléhalo až do 

roku 1989 normalizační kontrole. Na vysokých školách probíhaly čistky v pedagogických 

sborech, kdy do roku 1972 byla nucena odejít pětina pedagogů. Docházelo k nivelizaci 

studijních plánů a jejich podřízení mocenské kontrole, symbolizované mizením principu 

volitelnosti kurzů, k upřednostňování politicko-ideologického obsahu studia a bádání před 

nabýváním a prezentací odborných znalostí (marx-leninské předměty zabíraly přibližně 40% 

vyučovaných předmětů, v řadách studentů však zájem o ně každým rokem klesal).  Počet 

studujících se v době normalizace zvyšoval
75

, při přijímacích zkouškách však byla odmítána 

zhruba polovina uchazečů, u kterých byl zohledňován mj. posudek stranické organizace a 

politická angažovanost. Pro absolventy pak byly úřední orgány povinny zabezpečit pracovní 
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 V roce 1970 mělo vysokoškolské vzdělání v Československu 260 tisíc občanů, v roce 1980 to bylo téměř 400 
tisíc občanů. Na konci osmdesátých let se počet vysokoškolských studentů v českých zemích oproti počátku 
šedesátých let ztrojnásobil. Vysokoškoláků bylo téměř půl milionu (Český statistický úřad 2017). 
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místa v počtech a oborech stanovených plánem rozvoje národního hospodářství (Urbášek 

2008).  Průměrný věk žen při sňatku (22 let) a porodu prvního dítěte (23 let) se oproti 

šedesátým letům nezměnil (Český statistický úřad 2017). 

 

3.3.6.3 Mládež a komunistická moc 

     Přístup socialistů k československé mládeži v období normalizace byl charakterizován 

pojmy jako „boj o mladou generaci“ či „zápas o její světový názor“. Mladí lidé měli být 

poučeni o správném, tedy marx-leninském přístupu ke skutečnosti, měli být světonázorově 

vychováni. Mládež byla chápána jako sociální skupina, jejíž vědomí je specifické v tom 

smyslu, že je to vědomí, které se teprve utváří, je nevyhraněné a ještě nemá definitivně 

vytvořené mechanismy poznávací a hodnotící činnosti. Mládí bylo konceptualizováno jako 

stadium přechodu mezi dětstvím a dospělostí, mezi spontaneitou a uvědoměním. Dospění 

mělo spočívat v opuštění intuitivního, rozumově nekontrolovaného přístupu ke světu, v 

uvědomění, konkrétně projevovaném příklonem k socialistickým hodnotám. Toto pojetí bylo 

v podstatě výrazem vědomé snahy ideologicky překonat dekadentně-existenciální světonázor 

„zlaté mládeže“ šedesátých let. Organizovanost v různých kolektivech se potom 

v představách ideologů měla stát záchytným bodem, který jedince nenechá propadnout 

„zabíjení času“. Mladá generace měla „nést štafetu“ zápasu za lepší život v socialistické 

společnosti, měla být vychovávána k boji za pokrokové ideály (Borovička 2010).  

     V druhé polovině osmdesátých let, kdy se určitá část mládeže pomalu stávala faktickým 

iniciátorem společenských změn, se Státní bezpečnost se zvýšenou pozorností věnovala 

opatřením vůči mládeži, respektive mládežnickým hnutím. Vzhledem ke změnám v politické 

situaci byly možnosti komunistické moci značně omezeny
76

. Dosavadní prostředky StB, které 

postačovaly po dobu normalizace, již nepřinášely požadované účinky. Vedením komunistické 

policie v období normalizace byla zdůrazňována zejména role prevence a preventivního 

působení na mládež. Za nejúčinnější metodu boje proti pronikání ideologického podvracení 

byla Státní bezpečností považována síť jejích tajných spolupracovníků. Pomocí agenturní sítě 

chtěla StB preventivním působením zabránit především srazům tzv. volné mládeže. Kromě 
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 V druhé polovině osmdesátých let byla nastupující generace líčena jako potenciální nositel rozvratu 
společnosti a hrozba nástupu věku barbarství a stávající establishment prezentoval sebe sama jako hráz 
pořádku (Knapík 2014, s. 168). Ke konci osmdesátých let ideologové a propagandisté čím dál častěji projevovali 
obavu, že svoji roli spolehlivého tlumiče generačních sporů a ochránce tradiční hierarchie s vysokým 
postavením starců již není schopna naplnit (Franc 2014, s. 95). 
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této utajované formy prevence fungovalo také výchovné působení prostřednictvím médií. StB 

se soustředila na kontrolu mladých lidí, kteří měli mít nepřátelský vztah k socialistickému 

společenskému zřízení, kteří inklinovali ke kapitalistickému způsobu života, 

k maloměšťáctví, egoismu, náboženské ideologii, kteří měli mít kontakty do kapitalistického 

zahraničí, kteří sympatizovali s undergroundem, bývalou Jazzovou sekcí, Chartou 77, punkem 

nebo s tradicí politiky Alexandra Dubčeka
77

. Dokument StB z konce listopadu 1989 se 

zmiňuje o jejím znepokojení nad tím, že nelegální struktury se snaží o ovlivnění všech vrstev 

mládeže, především vysokoškolských studentů, což se mělo projevit podporou pokusů o 

zakládání nezávislých mládežnických organizací (Žáček 2002). 

 

3.3.6.4 Alternativní styly mládeže 

     Na počátku sedmdesátých let se projevila faktická rezignace většiny mládeže na budování 

nějakého alternativního životního stylu (Franc a Knapík 2013). Představa vzdorovité mládeže 

z období okupace, která pevně lpí na svých požadavcích, se nástupem normalizace rychle 

rozplývala a na její místo nastupovali „svazáci“, znormalizovaní více méně stejně jako jejich 

starší spoluobčané
78

. Většina mladých si z období sedmdesátých a osmdesátých let odnesla 

traumatizující pocit bezmoci a skepse k reformovatelnosti ideově vyprázdněného systému, ve 

kterém žili (Franc a Holubec 2009). V letech následujících po okupaci Československa však 

alternativní styly mládeže k oficiálně předepisované uniformitě zcela nevymizely. Například 

neustoupila obliba dlouhých vlasů u mladých mužů, se kterou se navrátila i některá represivní 

opatření zaměřená na její vymýcení. Móda dlouhých vlasů se v sedmdesátých a osmdesátých 

letech stala jedním ze znaků příznivců tzv. hudebního undergroundu. Některé policejní 

dokumenty pak jednotlivce tohoto undergroundu označovaly jako „hippies“, v osmdesátých 

letech jako „osoby lennonovského typu“. Velkou vlnu represe proti dlouhovlasým mužům 

organizoval Socialistický svaz mládeže v roce 1972 pod heslem „Máš-li dlouhý vlas, nechoď 

mezi nás“ (Pospíšil a Blažek 2010). 

     Základními inspiračními proudy pro československou módu mládeže se v sedmdesátých a 

osmdesátých letech stala „hippie“ móda, která poukazovala na ideál svobody, míru a rovnosti, 
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 Na přední místa přehledů hlavních sledovaných akcí se dostali zejména akce Nezávislého mírového sdružení. 
Za významnou akci bylo považováno opakované setkání mládeže na Šumavě, jehož součástí byl i mezinárodní 
seminář věnovaný otázkám míru a ochrany životního prostředí (Žáček 2002, s. 310). 
78

 U mládeže velmi silně rezonovala zejména některá sociální opatření pomáhající mladým manželstvím a 
poměrně významné zlepšení bytové tísně v první polovině sedmdesátých let (Franc 2014, s. 93). 
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a později móda punková
79

. Varianta československé punkové módy měla se svou zahraniční 

inspirací společné ideové východisko, kterým byl odpor a rebelie ke společenským 

konvencím a stávajícímu režimu (Krajčovičová 2010). Mládež v ní hledala svou estetickou 

seberealizaci v klubovém prostředí mimo svět oficiální hudby, které vévodila bezduchá disko 

hudba jako typický produkt tehdejšího showbyznysu. Na příznivce hnutí punk se začátkem 

osmdesátých let zaměřila Státní bezpečnost. Jednotlivé kapely byly postupně zakazovány. 

V březnu 1983 otiskl komunistický týdeník Tribuna článek, který dal nové hudební vlně 

nálepku „buržoazní“, aby se tím skrylo, že svobodomyslnost tohoto typu hudby vyvolává 

nevraživost a obavy státní moci. Vznikaly seznamy kapel, které nesměly vystupovat. Přes 

všechny snahy se však represivním složkám nepodařilo hnutí punk rozložit a zlikvidovat, 

kapely navzdory omezením hrály, desky s novou vlnou byly pašovány ze zahraničí.  

Nezanedbatelný fenomén pro rozvoj a šíření punku druhé poloviny osmdesátých let 

představovala aktivizace progresivních proudů v SSM. Začaly se v něm objevovat snahy 

směřující k obcházení oficiálních zákazů, pod hlavičkou základních organizací SSM byly 

zřizovány nové kapely, svaz také zaštítil konání mnoha koncertů. Ve většině případů stáli za 

víceméně benevolentním přístupem základních organizací SSM především konkrétní lidé. 

V roce 1986 se dokonce v Paláci kultury konal první ročník Rockfestu (jehož 

spolupořadatelem byl ÚV SSM), kde se prezentovali autentičtí představitelé alternativní 

scény, nové vlny a punku. Režim takto využil nespokojenosti v řadách mladé generace a 

umožnil ji ventilovat pomocí několika kontrolovaných kanálů. Dával tak v podstatě najevo, že 

mladé lidi podporuje (Vaněk 2002).  

     Mezi další takové režimem kontrolované alternativní kanály patřila ekologická hnutí
80

. Se 

zhoršováním stavu životního prostředí a zvyšováním informovanosti veřejnosti o tomto 

nepříznivém vývoji rostl postupně v sedmdesátých letech zájem o ochranu přírody. Zájem o 

přírodu a emotivní vztah k její ochraně se začaly šířit právě v prostředí tehdejší mladé 

generace. Vznikly dvě oficiální ekologické organizace - hnutí Brontosaurus (1974) a Český 

svaz ochránců přírody (1979). Hnutí Brontosaurus bylo zřízeno jako organizace SSM. ÚV 
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 V Československu se „hippie“ móda transformovala do kalhot zvonového střihu, do barevných šatů, sukní a 
halen s divokými vzory a do dalších módních doplňků. Punková móda se do Československa dostala koncem 
sedmdesátých let a transformovala se do rockového stylu. Rockeři podobně jako „pankáči“ nosili kromě jiného 
koženou bundu s cvoky (Krajčovičová 2010, s. 146). 
80

 Historie vzniku ekologických hnutí v Československu začala na konci padesátých let 20. století. V roce 1958 se 
v Praze ustavila první moderně pojatá dobrovolná ochranářská organizace Sbor ochrany přírody. Tento spolek, 
působící původně při Společnosti Národního muzea, se v roce 1969 osamostatnil pod názvem TIS – Svaz pro 
ochranu přírody a krajiny. Ačkoli neměl ve stanovách zakotvenu vedoucí úlohu KSČ a byl obviňován ze zavádění 
skautských metod do výchovy mládeže, mohla jeho členská základna vzrůstat a vyvíjet reálné ochranářské 
aktivity až do vynuceného pozastavení činnosti v roce 1979 (Vaněk 2002b, s. 239). 
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SSM vyhlásil rok 1974 Rokem ochrany a tvorby životního prostředí. Ideovými tvůrci 

kampaně byli mimo jiné někteří redaktoři Mladého světa (Josef Velek a kreslíř Vladimír 

Jiránek). Právě jejich tvorba, která seznamovala čtenáře s problematikou všech složek 

životního prostředí, napomohla značné popularitě Brontosaura. Díky velké mediální kampani 

byla akce velmi úspěšná a jejím organizátorům se podařilo dosáhnout hlavního cíle, tedy 

angažovat na ochraně přírody co nejvíce lidí. Hnutí bylo současně velice významné i pro 

SSM, kterému se od počátku sedmdesátých let nedařilo vyvinout jinou smysluplnou 

iniciativu. Teprve druhá polovina osmdesátých let však byla pro československou společnost 

charakteristická vzrůstající aktivitou, která zahrnula i oblast ekologie a ochrany životního 

prostředí. Stále kritičtější mladší generace se přestávala bát vystoupit na ochranu přírody. 

V části těchto skupin mládeže bylo možné dojít z platformy ochrany přírody až k činnostem, 

které z hlediska režimu měly už ilegální a opoziční charakter (samizdatová literatura, 

alternativní hudba). Proto nelze klást hranici mezi ochranářské a ekologické zájmy a další 

spontánní aktivity mladých lidí. Koncem osmdesátých let pak vznikaly nové ekologické 

organizace a ty starší se radikalizovaly. Vznik nových alternativních hnutí dokazuje, že 

příslušníci mladé generace hledali individuálně, ve skupinách, iniciativách či hnutích svou 

osobní cestu k občanské společnosti (Vaněk 2002b). 

       Normalizační režim, postavený na absolutním odmítnutí ideje pluralitního politického a 

kulturně-sociálního světa, směřoval od počátku ke konfliktu s církvemi, včetně křesťanství. 

Ideologové nepochybovali o tom, že soustavné omezování svobodného prostoru, zastrašování 

a cílevědomé ničení pověsti církví povede k marginalizaci jeho významu a vlivu na mládež. 

Ačkoli požadavek režimní absolutizace ideové výchovy mládeže zůstával v sedmdesátých a 

osmdesátých letech nezměněn, existovalo pod tímto zdánlivě neprostupným normalizačním 

přístupem více křesťanstvím motivované činnosti pro mládež, než by naznačoval první 

pohled. Na konci osmdesátých let se náboženský život části mladé generace již vyznačoval 

vnější svobodou, která nebyla s počátkem normalizace srovnatelná. Nezpůsobilo to jen 

zeslabení mocenského tlaku, ale i ochota této mládeže se k víře veřejně a bez obav hlásit 

(Cuhra 2002). 

 

3.3.6.5 Studenti 

     Studenti představují specifickou sociální skupinu, která významně přispěla k pádu 

komunismu v Československu. Zvláštní pozornost proto zasluhuje společenský a politický 
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život vysokoškoláků v období normalizace až po pád režimu v roce 1989. Od počátku 

sedmdesátých let byla předpokladem nejvyšších straníků likvidace těch sil, které byly dosud 

oporou obrodného procesu a bránily politice normalizace, k nimž patřili i vysokoškoláci. 

Mladí lidé, kteří v podmínkách normalizace začínali studovat, se životu v reálném socialismu 

přizpůsobovali stejně jako ostatní spoluobčané. Orientovali se na konzumní společnost, na 

zábavu a soukromí. Podle dobových průzkumů pro ně byly jejich nejvyšší hodnoty spojovány 

s osobnostním rozvojem a seberealizací, s prací a životem v kruhu rodiny a přátel. 

Společenská a politická aktivita pro ně byla méně důležitá, vztah k socialistickému 

společenskému zřízení byl pro ně do velké míry lhostejný. Studenti projevovali zvýšený 

zájem jak o dočasný, tak trvalý odchod na Západ (Otáhal 2003). 

     Vysokoškoláci se v době normalizace nestali součástí opozičního hnutí. Důvody pro to 

byly takové, že těch, kteří byli postiženi čistkami, bylo málo, a po odchodu ze školy přestali 

tvořit kompaktní skupinu. Studenti neměli spojení s disentem, o jehož činnosti byli málo 

informováni. Do činnosti opozice se proto zapojovali jen jako jednotlivci. Oporou 

normalizačního režimu z řad studentů pak byli funkcionáři SSM, z nichž velká část byla členy 

nebo kandidáty KSČ. Většina z nich byli kariéristé, jimž nešlo o režim jako takový, ale o to, 

aby získali co nejvíce výhod. Na opačném pólu stáli nečlenové SSM, kteří však byli spíše 

výjimkou, protože měli ztížené podmínky pro uplatnění v životě. Byli názorově vyhranění a 

jakoukoli spolupráci se SSM považovali za kolaboraci. Typickými studenty tak byli pasivní 

členové SSM, jichž bylo nejvíce. Formálně plnili své členské povinnosti a účastnili se 

veřejných akcí. Jejich zájem se soustředil na studium a volný čas využívali k zábavě. StB se 

ve své činnosti soustředila na to, aby „nepřátelské ideologie“ a „snahy antisocialistických sil“ 

do prostředí vysokoškoláků nepronikaly (ibid.).  

     Studentští aktivisté, kteří v druhé polovině osmdesátých let začali prosazovat reformní 

myšlenky, se snažili kontaktovat a ovlivňovat co nejširší okruh spolužáků. Důležitým 

nástrojem k realizaci tohoto úmyslu byla právě organizace SSM. Situace ve svazu byla 

taková, že se v něm začaly jako v jedné z mála oficiálních společenských organizací 

projevovat reformní snahy. Vedení SSM se rozhodlo svolat celostátní konferenci, která se 

konala 11. a 12. listopadu 1989. Prosazovala se zde myšlenka, že se svaz musí diferencovat 

podle zájmů mladých, objevily se návrhy, aby se vzdal svého monopolního postavení a 

nebránil vzniku nových mládežnických organizací. Ostrý boj se svedl o vztah ke KSČ a 

zakotvení vedoucí úlohy KSČ ve stanovách svazu. Do ústředního výboru a jeho předsednictva 

se poté podařilo zvolit stoupence reforem. Vedení SSM tak svým zápasem o nezávislost 
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vytvářelo jistou protiváhu KSČ a omezovalo tím její mocenský monopol. Jedním z projevů 

aktivit vysokoškoláků byly mimo jiné také studentské časopisy, téměř všechny zastřešené 

SSM (Kavárna A.F.F.A – na AMU od 1987, Situace
81

 – na FF UK od 1989, Šum – na VŠUP, 

Bobkové listy – FŽ UK od 1987). Studentskou manifestaci k výročí 17. listopadu pak 

organizovaly tři složky: nezávislí studenti, aktivisté a pražské orgány SSM. Cílem studentů 

přitom původně nebyl konflikt s režimem, ale vystoupit na veřejnosti jako samostatná síla. 

Znakem, odlišujícím 17. listopad od dosavadních akcí, byla především jeho masová účast. 

Chování demonstrantů mělo od počátku bojovný ráz, zaměřený proti stranickým a vládním 

představitelům i normalizačnímu režimu. Po 17. listopadu už studenti SSM nepotřebovali, 

protože si vytvořili vlastní organizační strukturu a byli součástí opozičních sil. Stáli také na 

zcela odlišných stanoviscích - SSM chtěl stávající systém reformovat, vysokoškoláci 

odstranit. Po zvolení Václava Havla prezidentem historická role studentů skončila (ibid.). 

 

3.3.7 Mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět  

     V období duben 1969 až prosinec 1989 bylo na titulních stranách časopisu Mladý svět 

publikováno 495 fotografií zobrazujících mládež
82

. Poměr zastoupení jednotlivých témat 

fotografií ukazuje graf č. 5. Nejčetněji zastoupená témata fotografií zobrazujících mládež 

jsou: umění a kultura, sport, neurčité téma (momentky a portréty), volný čas, móda
83

, rodinné 

vztahy, politika a průmysl. Všechna tato témata jsou v celém období na titulních stranách 

Mladého světa zastoupena relativně konstantně, pouze průmysl se na fotografii objevil až 

v roce 1973 a výrazně více byl zastoupen v posledních dvou letech zkoumaného období. 

Ekologie se objevila až v roce 1982, nejčastěji byla zobrazována v roce 1989. Po roce 1985 

bylo výrazněji zastoupeno vzdělání. Spartakiáda se pravidelně na titulní straně objevovala 

v roce jejího konání, v roce 1985 byla zobrazena nejčastěji.  Roky 1969 a 1982 jsou 

výjimečné tím, že v nich nepřevažuje umění ani sport, ale móda a volný čas. Rok 1989 je 

výjimečný tím, že v něm není zastoupen sport. V první polovině sedmdesátých let bylo 

zobrazováno v průměru šest témat v každém roce, od druhé poloviny sedmdesátých let bylo 

zobrazováno v průměru deset témat ročně. Témata, která ve sledovaném období na 
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 Časopis Mladý svět v polovině roku 1989 hodnotil společenský význam časopisu Situace, ocenil jeho odvahu 
psát o všech tématech a problémech (Otáhal 2003). 
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 Soubor výsledků kvantitativní obsahové analýzy v tabulkách a grafech viz přílohu v elektronické podobě na 
CD.  
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 Téma „móda“ není zařazeno mezi šest hlavních témat, která jsou analyzována kvalitativně. K tomuto tématu 
se řadí především módní fotografie či fotografie ze soutěží krásy. 
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fotografiích nebyla zastoupena: přírodní katastrofa, náboženství, sociální problémy, erotika. 

Politik je na fotografii s mladými lidmi zachycen v jednom případě (fotografie V. Žitného 

z roku 1978
84

).  

Graf č. 5: Témata fotografií zobrazujících mládež (období duben 1969 - prosinec 1989) 

 

     Autorem největšího počtu fotografií je Miroslav Zajíc, který pořídil více než jednu třetinu 

všech snímků. Počet fotografií Miroslava Zajíce se v polovině sedmdesátých let postupně 

zvyšoval, nejvíce fotografií publikoval v roce 1982, potom se počet jeho snímků na titulních 

stranách Mladého světa postupně snižoval. Ve vztahu k mládeži nejčastěji fotografoval umění 

a kulturu, v menší míře potom sport, portréty a momentky, volný čas, rodinné vztahy, 

politiku, zemědělství a průmysl. Ženy byly na jeho fotografiích zachyceny ve stejné míře jako 

muži. Nejčastěji byla mládež zachycena v městském nebo neurčitém prostředí, v roli umělců, 

jako jednotlivci, z velké nebo střední vzdálenosti, zpředu, s relativně častým očním 
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 Vítání generálního tajemníka SSSR Leonida Brežněva při návštěvě Československa na nádvoří Pražského 
hradu. 
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kontaktem, z úrovně očí a s neutrálními emocemi. Autorem téměř pětiny snímků je Vojtěch 

Písařík. Jeho fotografie mládeže se na titulních stranách Mladého světa začaly objevovat 

v roce 1973 a kromě roku 1988 se objevovaly po celé období. Počet jeho fotografií se 

postupně zvyšoval a od počátku osmdesátých let snižoval. Písařík se věnoval fotografování 

především sportu, v menší míře potom umění a kultury a volného času. Na jeho snímkách 

jsou zachyceni častěji muži než ženy, nejčastěji fotografoval mládež na sportovišti nebo v 

přírodě, v roli sportovce, jako jednotlivce, z velké vzdálenosti, zpředu, s relativně častým 

očním kontaktem, z úrovně očí, s neutrálními emocemi.  Zhruba desetinu snímků pořídili 

Miroslav Hucek (fotografoval nejčastěji portréty a momentky, umění a kulturu, méně potom 

sport a módu) a Jan Šilpoch. Šilpoch publikoval své fotografie od roku 1981 až do konce 

sledovaného období. Nejvyšší počet snímků publikoval v roce 1985 a 1989. Nejčastěji 

fotografoval sport, umění a kulturu, volný čas, momentky a portréty. Zaměřoval se také na 

fotografování mládeže ve vztahu ke vzdělání, ekologii či cestování. Na jeho fotografiích se 

objevovali častěji muži než ženy, mládež zachycoval nejčastěji v městském prostředí, v roli 

umělce, jako jednotlivce, z velké vzdálenosti, zpředu, s relativně častým očním kontaktem, 

z úrovně očí, s neutrálními emocemi. Tři procenta fotografií a méně pocházejí od autorů 

Dušan Šimánek, Jan Šibík, Pavel Dias a Karel Cudlín. Cudlín publikoval své fotografie v roce 

1988 a 1989. Fotografoval převážně rodinné vztahy. Muži byli na jeho snímkách zachyceni 

častěji než ženy, mládež fotografoval nejčastěji v městském prostředí, v roli sportovce, 

pořizoval záběry skupin mladých lidí, z velké vzdálenosti, zpředu, z úrovně očí, s pozitivními 

emocemi.  

     Celkem pořídilo fotografie na titulních stranách v tomto období 55 fotografů. Méně než 

jedno procento fotografií pochází od neznámých autorů a méně než jedno procento z ČTK. 

Deset procent fotografií je barevných, nejčastěji jsou to fotografie módy, sportu, umění a 

kultury, volného času, průmyslu a zemědělství. Dvě procenta fotografií byla pořízena 

v cizině, nejčastěji ve východní Evropě, dále v západní Evropě, v Severní Americe a v Jižní 

Americe. Na jednom procentu fotografií je zachycen cizinec z východní Evropy (nebo jeho 

národnost nelze určit). Kromě tří procent snímků jsou všechny fotografie větší než polovina 

titulní strany časopisu, ostatní fotografie mají menší rozměr. Celkově byla mládež nejčastěji 

fotografována z předního úhlu, z velké vzdálenosti a z úrovně očí. 

     Ženy i muži jsou ve zkoumaném období na fotografiích zastoupeni ve stejné míře. Téma 

fotografií, kde je zobrazena žena, se nejčastěji vztahuje k umění a kultuře, 

sportu, momentkám a portrétům, volnému času, módě, politice a rodinným vztahům. Ženy 
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jsou zobrazovány také ve vztahu ke vzdělání, vědě, cestování, ekologii, výročí či vojenství. 

Nejčastěji jsou ženy zobrazovány v roli umělkyně, společníka a v neurčité roli, méně často 

potom v roli sportovkyně, modelky, svazačky, pracující a studentky. Žena se objevuje i v roli 

vojáka. Emoce žen na fotografiích jsou ve stejné míře pozitivní i neutrální. Ženy jsou 

nejčastěji zachyceny jako jednotlivkyně, z velké vzdálenosti, z rovného pohledu a zpředu, 

s velmi častým očním kontaktem. Téma fotografií, kde je zobrazen muž, se nejčastěji vztahuje 

k umění a kultuře a ke sportu. Ve výrazně menší míře potom k volnému času, k momentkám a 

portrétům, rodinným vztahům, politice, průmyslu, zemědělství, vojenství, vzdělání, cestování, 

tradicím, vědě a ekologii. Muži jsou zobrazeni i ve vztahu k módě, nejméně pak k cestování, 

zemědělství a výročí. Nejčastěji jsou muži zobrazeni v roli umělce a sportovce. Ve výrazně 

menší míře potom v roli společníka, pracujícího, studenta a svazáka. Objevuje se i fotografie 

muže-modela a fotografie Roma. Emoce mužů jsou nejčastěji neutrální. Muži jsou většinou 

zachyceni ve skupině nebo jako jednotlivci, z velké vzdálenosti, z rovného pohledu a zpředu. 

     S ohledem na výsledky kvantitativní obsahové analýzy fotografií lze konstatovat, že hlavní 

zpravodajské hodnoty v období duben 1969 až prosinec 1989 jsou: autorství fotografie (více 

než polovinu snímků pořídili interní fotografové), vztah tématu fotografie k tematickému 

zaměření časopisu (zobrazení témat móda, romantika, rodinné vztahy a cestování), vztah 

tématu fotografie k obsahu stanov SSM (zobrazení témat politika, umění, kultura, sport, volný 

čas, spartakiáda, vzdělání, zemědělství, průmysl, vojenství, věda a ekologie), způsob záběru 

snímku (mládež je nejčastěji zachycena z velké vzdálenosti, z předního úhlu, z úrovně očí). 

Pozitivita aktérů se jako jedna z hlavních zpravodajských hodnot fotografií nepotvrdila 

(mládež na fotografiích projevuje nejčastěji neutrální emoce). Třetí hypotéza tak byla 

výzkumem potvrzena částečně. 

 

Umění a kultura 

     V kategorii umění a kultura bylo analyzováno 110 fotografií zobrazujících mládež na 

titulních stranách časopisu Mladý svět. Čtyřicet procent těchto fotografií pořídil Miroslav 

Zajíc, dvacet procent Vojtěch Písařík, patnáct procent Miroslav Hucek a méně než šest 

procent například Jan Šilpoch, Pavel Dias a Karel Cudlín. Celkem byly fotografie pořízeny 

jednadvaceti různými fotografy, v jednom případě je autor fotografie neznámý. U téměř 

poloviny fotografií je mládež ve vztahu k umění a kultuře zachycena v neurčitém prostředí, u 

třetiny snímků v kulturním prostředí, v menší míře je pak prostředím město, příroda, 
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domácnost, pracoviště nebo doprava. Ženy jsou zobrazeny na polovině snímků, muži na třech 

pětinách snímků. Na desetině snímků jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou 

zobrazováni mladí lidé jako umělci, výjimečně jako diváci. Míra aktivity aktérů na 

fotografiích je nejčastěji nízká. Mladí lidé jsou ve vztahu k umění a kultuře zobrazováni 

nejvíce jako jednotlivci. Snímky jsou pořizovány z velké a střední vzdálenosti. Aktéři jsou 

zachyceni většinou z předního úhlu s velmi častým očním kontaktem. Nejčastěji je mládež 

fotografována z úrovně očí. Emoce aktérů jsou většinou neutrální, v menší míře pozitivní a 

výjimečně negativní. Popisek je na titulní straně uveden téměř u všech fotografií a většinou je 

jeho význam shodný nebo částečně shodný s významem fotografie. Jedna fotografie byla 

pořízena ve východní Evropě (fotografie Jiřího Janouška z roku 1974), pět procent fotografií 

je barevných.  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Zajíc, muž, umělec, neurčité prostředí, střední vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, 

neutrální emoce, jednotlivec, nízká aktivita, text shodný s fotografií. Typická fotografie na 

titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k umění a kultuře ve 

zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je 

na obrázku č. 13. 
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Obr. č. 13. Mladý svět, roč. 16, č. 46, 1974 

 

     Na fotografii zaujme diváka pohled mladého muže, který směřuje přímo do objektivu. 

Z jeho očí nebo výrazu tváře nelze vyčíst žádné emoce. Své emoce jako by vyjadřoval hrou na 

housle. Mladík pro fotografa pózuje, ne však ve strnulé pozici (podle jeho lehce rozmazané 

pravé ruky je zřejmé, že na housle při fotografování hraje). Světelně výrazná je diagonála 

snímku - část obličeje mladíka a housle, nasvícený smyčec vytváří kolmo na tuto diagonálu 

tvar kříže. Tmavé vlasy a oči jsou v kontrastu se světlou částí obrazu, osvětlená hrana houslí 

je jakýmsi vrcholem tohoto kontrastu. Spíše než sám aktér na fotografii promlouvá k divákovi 

způsob komunikace aktéra prostřednictvím hudebního nástroje. Hlavní sdělení je zde spojeno 

s pohledem očí a s hudbou. Hra na housle evokuje klasickou hudbu, která bývá vnímána jako 

hudba rozvíjející duši člověka, oproti hudbě populární, která slouží především k zábavě.  

     Popisek k fotografii čtenáři sděluje, že jde o devatenáctiletého houslistu, který na festivalu 

Smetanova Litomyšl zvítězil v anketě Mladého světa. Festival spojený se jménem Bedřicha 

Smetany odkazuje k tradici české obrozenecké národní hudby. Kromě barevného loga je na 
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titulní straně barevně a velikostí zvýrazněno také jméno mladého houslisty, čímž je stavěn na 

úroveň celebrit z oblasti popmusic, které byly obdobným způsobem v časopise prezentováni. 

Uvnitř listu je k festivalu článek, který představuje festival jako takový (pořadatelem byl 

mimo jiné ÚV SSM) a rozhovor s houslistou (studentem pražské AMU, který hudbě věnuje 

mnoho času, poctivě cvičí a největším jeho upřímným přáním je sdílet svou interpretaci s 

diváky). Dále jsou uvnitř čísla otištěny fotografie a texty mj. o návštěvě kosmonauta ze SSSR 

v Praze, o studentech MFF UK na budovatelské stavební brigádě v Novosibirsku, dále 

reportáž z Jakutska, reportáž z Egypta, Zápisník hnutí Brontosaurus, článek o vlně buddhismu 

a exorcismu na Západě (kritika těchto „módních“ církví), rubrika Táborový oheň, v Tržišti 

senzací například móda v Londýně a v Paříži nebo objev sovětských archeologů. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mládež v Československu 

měla vztah k české národní kulturní tradici a v tomto směru se rozvíjela. Vyjádření emocí 

směrem k divákovi prostřednictvím hry na hudební nástroj bylo pro ni přednější než 

prezentování vlastní osobnosti. 

 

Sport 

     V kategorii sport bylo analyzováno 101 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Třetinu těchto fotografií pořídil Vojtěch Písařík, čtvrtinu 

fotografií Miroslav Zajíc, méně než deset procent potom Jan Šilpoch a Miroslav Hucek. 

Celkem byly fotografie pořízeny osmnácti různými fotografy. V šedesáti procentech fotografií 

je mládež ve vztahu ke sportu zachycena na sportovištích, v patnácti procentech je prostředí 

neurčité, v deseti procentech je prostředím příroda. Ženy jsou zobrazeny na třetině snímků, 

muži na dvou třetinách snímků. Na dvou procentech snímků jsou zobrazeni ženy i muži 

současně. Nejčastěji jsou zobrazováni mladí lidé v roli sportovců, výjimečně pak jako svazáci, 

pracující či studenti. Míra aktivity aktérů na fotografiích je nejčastěji vysoká, v menší míře je 

aktivita aktérů nízká. Mladí lidé jsou zobrazováni většinou jako jednotlivci, méně často ve 

skupině. Většina snímků je pořízena z velké vzdálenosti, třetina ze střední vzdálenosti. Aktéři 

jsou zachyceni většinou zpředu. Nejčastěji je mládež fotografována z úrovně očí, v menší 

míře z podhledu, výjimečně z nadhledu. Emoce aktérů jsou nejčastěji neutrální, méně pak 

pozitivní nebo negativní. Popisek je na titulní straně uveden téměř u všech fotografií a 

většinou je jeho význam shodný s významem fotografie. Tři fotografie byly pořízeny v cizině 
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(ve východní Evropě, v západní Evropě a v Severní Americe), deset procent fotografií je 

barevných.  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Písařík, muž, sportovec, sportoviště, velká vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, neutrální 

emoce, jednotlivec, vysoká aktivita, text shodný s fotografií. Typická fotografie na titulní 

straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu ke sportu ve zkoumaném období, 

která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 1 

Obr. č. 14. Mladý svět, roč. 25, č. 46, 1983 

 

     Fotografie je na první pohled čitelná, zobrazuje mladého muže při tenisové hře. Snímek je 

dynamický a zachycuje okamžik před úderem hráče do míčku. Hráč se soustředí na pohyb 

míčku a jeho postavení při úderu je vzorové, takže působí jako profesionál. Tento dojem 

umocňuje značkové sportovní oblečení. Vizuálně zajímavá je linie tvořená levou rukou hráče, 

míčkem a tenisovou raketou. Díky zvolené pozici fotografa se zdá, jako by muž odehrával 
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míček přímo proti divákovi. To diváka vtahuje do zachycené akce a navozuje u něj pocit, že 

je součástí hry. Jedná se o sportovní snímek, který sám o sobě nemá hlubší sdělení, pokud 

divák neví, že jde o populárního československého fotbalistu. Tento kontext dodává fotografii 

jistý vtip a vyvolává otázku, proč dobrý fotbalista hraje tenis.  

     K fotografii je popisek, který odkazuje na článek (monolog fotografovaného sportovce) 

uvnitř čísla. Popisek je nejednoznačný a podněcuje čtenářovu zvědavost. Fotografie je 

umístěna přes celou titulní stranu, její kompozice umožnila včlenit logo dovnitř obrazu. 

Článek k fotografii je přepisem monologu fotbalisty, který seznamuje čtenáře se svým 

profesním i soukromým životem (sportovec mj. kritizuje moderní změny ve fotbalové hře, 

představuje svou vlastní „filosofii“ hry a tvrdí, že rád ve svém volném čase hraje tenis na 

bohnickém sídlišti v Praze, kde je také fotografován). Další články a fotografie uvnitř čísla se 

týkají politických témat (schůze Federálního shromáždění ČSSR), nacvičování studentů na 

spartakiádu, objevuje se Zápisník hnutí Brontosaurus, rozhovor s výzkumnicí z Výzkumného 

ústavu pedagogického v Praze (o potřebné znalosti ruštiny), reportáž o novém bratislavském 

hotelu Sputnik, o svazarmovské výstavě amatérské mikroelektroniky v Příbrami, v Tržišti 

senzací například Miss Maďarska nebo představa „kosmického města“ v roce 2001 podle 

pracovníka americké NASA. 

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Pro mladé populární 

sportovce byl profesionální sport, jemuž se věnovali, náplní života, ke které si vytvořili 

vlastní filosofii. Ostatním sportům se věnovali rekreačně a rádi se v nich zdokonalovali. 

 

Portréty a momentky 

     V kategorii neurčité téma byly nejčastěji pořizovány portréty a momentky z každodenního 

života mládeže. Celkem bylo analyzováno 66 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Více než třetinu těchto fotografií pořídil Miroslav Zajíc, méně 

než třetinu Miroslav Hucek, desetinu Jan Šilpoch a Vojtěch Písařík. Celkem fotografie 

pocházejí od čtrnácti fotografů. U šedesáti procent fotografií jsou momentky a portréty 

mládeže pořízeny v neurčitém prostředí, ve dvaceti procentech v městském prostředí, méně 

potom v domácnosti, na ubytovně nebo v kulturním prostředí. Ženy jsou zobrazeny na dvou 

třetinách snímků, muži na dvou pětinách snímků. Téměř na desetině snímků jsou zobrazena 

obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou zobrazováni mladí lidé jako umělci nebo v neurčité roli, 
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méně často potom v roli pracujícího, svazáka nebo modelky. U čtyř pětin fotografií jsou 

zachyceni aktéři s nízkou mírou aktivity, u desetiny se střední mírou aktivity. Mladí lidé jsou 

na portrétech a momentkách zobrazováni nejčastěji jako jednotlivci, ve výrazně menší míře 

potom ve skupině nebo ve dvojici. Snímky jsou pořizovány především ze střední a malé 

vzdálenosti. Aktéři jsou zachyceni většinou z předního úhlu záběru s očním kontaktem. 

Nejčastěji je mládež fotografována z úrovně očí. Emoce aktérů jsou většinou neutrální, 

v menší míře pozitivní, výjimečně se objevují negativní emoce. Popisek na titulní straně není 

uveden u desetiny fotografií, u čtvrtiny fotografií je význam fotografie částečně shodný s 

významem popisku, u pětiny je význam shodný, u malého procenta fotografií se význam 

neshoduje. Jedna fotografie je barevná.  

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Zajíc, žena, umělec, neurčité prostředí, střední vzdálenost, úhel zpředu/oční kontakt, rovný 

pohled, neutrální emoce, jednotlivec, nízká aktivita, text částečně shodný s fotografií. Typická 

fotografie na titulní straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež v momentkách a 

portrétech ve zkoumaném období, která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle 

stanovených priorit, je na obrázku č. 15. 
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Obr. č. 15. Mladý svět, roč. 23, č. 4, 1981  

 

     První dojem ze snímku je utvářen především pohledem aktérky do objektivu. Její oči jsou 

temné, pohled a výraz v obličeji působí mírně posmutněle či znuděně. Jde o portrét populární 

zpěvačky a herečky a je obtížné určit, zda je tento výraz přirozený a autentický, nebo jde o 

hranou pózu. Mladá žena má moderní „trvalou“ a výrazně nalíčené oči. Bílá košile je částečně 

formální, ale žena v ní působí uvolněným dojmem. Nejvíce nasvícená je střední část snímku, 

což zvýrazňuje část obličeje aktérky a její dekolt. Vlasy a oblečení působí lehce neupraveně, 

vizuálně nejednotně a chaoticky. Ukotvení scény je v očích aktérky. Atypická je volba rámu 

fotografie, který ořezává horní část hlavy ženy a snímek tak nepůsobí strnulým dojmem 

klasického portrétu. Přímý pohled a relativní blízkost objektivu vtahuje diváka do 

zobrazeného výjevu a může u něj vyvolat soucit, který je v kontrastu s pověstí herečky, jež 

bývala obsazována především do komediálních rolí. 

     Snímek je publikován přes celou titulní stranu a je zde uveden popisek, který kromě 

zvýrazněného jména herečky uvádí její citaci: „Usadila jsem se“. Tu lze s odkazem na 
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fotografii chápat dvojsmyslně (usadila se ve svém životě a usadila se do pozice, ve které je 

fotografována). Z rozhovoru k fotografii uvnitř čísla se čtenář dozvídá, že popularita je 

herečce nepříjemná, stěžuje si na škatulkování v rolích a kromě hraní ve filmech také zpívá 

„tvrdší hudbu“ s kapelou (spíše než že by se usadila, vyznívá však z textu hledání její životní 

cesty). Další články a snímky uvnitř listu se týkají politiky (předseda ÚV SSM přijal delegaci 

Národní organizace alžírské mládeže), je publikován článek o výstavbě obchodního střediska 

v Brně (jako první tamní městské stavbě mládeže), Zápisník hnutí Brontosaurus, rozhovor 

s československým hokejistou, nabídka zájezdů CKM, text a snímky o smrti Johna Lennona, 

o přípravě sovětských kosmonautů, rubrika Táborový oheň, v Tržišti senzací například Bruce 

Lee jako hrdina gangsterských filmů nebo nejrychlejší vlak v Sovětském svazu.  

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mladé populární herečky 

v Československu byly nespokojené s filmovými rolemi, které hrály, a popularita je ve vztahu 

k jejich fanouškům obtěžovala. Přály si usadit se, ale ve skutečnosti spíše stále hledaly svou 

cestu v osobním a profesním životě. 

 

Volný čas 

     V kategorii volný čas bylo analyzováno 48 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Více než jednu třetinu těchto fotografií pořídil Miroslav Zajíc, 

jednu pětinu Jan Šilpoch a Vojtěch Písařík, méně potom Miroslav Hucek a dalších pět 

fotografů. U více než třetiny fotografií byla mládež ve vztahu k volnému času zachycena 

v přírodě, u méně než třetiny v městském prostředí, v menší míře potom v neurčitém 

prostředí, na ubytovně, v kulturním prostředí, v domácnosti, restauraci, ubytovně nebo v 

nemocnici. Ženy jsou zobrazeny téměř na čtyřech pětinách snímků, muži na třech pětinách 

snímků. Na dvou pětinách snímků jsou zobrazena obě pohlaví současně. Nejčastěji jsou 

zobrazováni mladí lidé ve volném čase jako společníci nebo v roli svazáků, méně pak 

v neurčité roli, nejméně v roli studenta, pracujícího, umělce, diváka či vojáka. Převažuje 

střední a nízká míra aktivity aktérů na fotografiích. Mládež ve vztahu k volnému času je 

zobrazována nejčastěji ve skupině, výrazně méně pak ve dvojicích nebo jako jednotlivci. 

Snímky jsou pořizovány z velké nebo ze střední vzdálenosti, výjimečně je snímek pořízen 

zblízka. Aktéři jsou zachyceni většinou z předního úhlu záběru. Nejčastěji je mládež 

fotografována z úrovně očí, výrazně méně pak z nadhledu nebo podhledu. Emoce aktérů jsou 

většinou pozitivní, v menší míře neutrální, výjimečně negativní. Popisek na titulní straně je 
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většinou shodný nebo částečně shodný s významem fotografie, v menší míře pak titulek buď 

není shodný, nebo není uveden. Žádná fotografie není pořízena v cizině, téměř pětina 

fotografií je barevná.  

      Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Zajíc, žena, společník, příroda, velká vzdálenost, úhel zpředu, rovný pohled, pozitivní emoce, 

skupina, střední aktivita, text shodný s fotografií. Typická fotografie na titulní straně časopisu 

Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k volnému času ve zkoumaném období, která 

obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 16. 

Obr. č. 16. Mladý svět, roč. 11, č. 32, 1969  

 

     Snímek odráží pozitivní atmosféru skupiny mladých lidí. Jsou tu zachyceni muži i ženy, 

kteří se zjevně znají, sešli se z určitého důvodu a mají něco společného. Hlavním sdělením 

snímku je dobrá nálada pramenící z kolektivního trávení volného času. Výrazným prvkem je 

banjo uprostřed fotografie, které zde odkazuje pravděpodobně k trampské akci. Banjo bývá 
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spojováno se stylem folk a country a s trampingem. Kromě pozadí snímku také neformální 

oblečení aktérů napovídá, že jde o mládež, která tráví volný čas v přírodě. Hudební nástroj je 

na snímku vyzdvižen jako nějaký totem, okolo kterého jsou všichni seskupeni a který je tím 

spojovacím článkem všech aktérů. Kompozičně je snímek zajímavý nejen ústředním motivem 

banja, ale také orámováním stran obrazu, které je tvořeno dvěma vyčnívajícími mladíky. 

Divák si vytváří vztah k aktérům tím, že je jejich pohled upřen na něj a mládež ho s úsměvem 

zdraví. Fotograf zřejmě před pořízením snímku aktéry vyzval, aby ho kvůli fotografii 

společně pozdravili, ale jejich nadšení a dobrá nálada působí zcela přirozeně a spontánně. 

Divák tak jejich emocemi může být snadno osloven. 

     K fotografii není na titulní straně žádný popisek, takže hlavním sdělením snímku zůstává 

emoce, kterou prostředkuje. Na spodní části strany jsou kromě loga uvedeny odkazy na 

články o vesmíru a o divadle, na dopisy čtenářů, na módu a povídku. Uvnitř listu jsou 

publikovány články a snímky k politice (výzva tajemníka Sdružení organizací dětí a mládeže 

ČSR k zabránění vzniku jakýchkoli „nerozvážných“ akcí, o kterých měl informovat ilegální 

tisk), k Moskevskému filmovému festivalu, k umístění přístrojů československé výroby do 

sovětské družice, dále reportáž z představení v divadle malých forem, o americké beatové 

skupině z koncertu v Mnichově, rekreační pobyt fotbalového reprezentačního mužstva, 

v Tržišti senzací například hollywoodská herečka nebo přístroj na odhalení 

odposlouchávacích zařízení ze západního Německa.    

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mládež v Československu 

ráda trávila svůj volný čas v kolektivu, v přírodě a s hudbou folk a country. Otevřeně se tak 

hlásila k tradici trampingu. 

 

Rodinné vztahy 

     V kategorii rodinné vztahy bylo analyzováno 20 fotografií zobrazujících mládež na 

titulních stranách časopisu Mladý svět. Více než polovinu fotografií pořídil Miroslav Zajíc, 

ostatní fotografie pořídili Vojtěch Písařík, Karel Cudlín, Miroslav Hucek a Jan Šilpoch. Více 

než u třetiny fotografií je mládež ve vztahu k rodině zachycena v městském prostředí, u méně 

než třetiny potom v domácnosti. V menší míře je prostředí neurčité, výjimečně je pak 

prostředím nemocnice, sportoviště nebo politické prostředí. Ženy jsou zobrazeny na šedesáti 

procentech snímků, muži na sedmdesáti procentech. Na třetině snímků jsou muži i ženy 
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zachyceni společně. Mladí lidé jsou zobrazováni nejčastěji v roli umělce, společníka nebo 

sportovce, méně často potom v roli studenta. Zobrazen je na fotografii také Rom (fotografie 

Karla Cudlína z roku 1989). Na fotografiích je ve stejné míře zastoupena nízká a střední míra 

aktivity aktérů, výjimečně se objevuje vysoká míra aktivity. Mládež ve vztahu k rodině je 

zobrazována nejčastěji ve dvojicích, méně často ve skupině. Snímky jsou pořizovány z velké i 

střední vzdálenosti, žádný snímek není pořízen zblízka. Aktéři jsou zachyceni nejčastěji 

zpředu s očním kontaktem, v menší míře z boku. Nejčastěji byla mládež fotografována 

z úrovně očí, méně potom z podhledu, žádný snímek není pořízen z nadhledu. Emoce aktérů 

jsou většinou pozitivní, méně často neutrální a výjimečně negativní. Popisek na titulní straně 

je uveden u všech fotografií. U většiny fotografií je význam textu shodný s významem 

fotografie. Žádná fotografie nebyla pořízena v cizině, žádná fotografie není barevná. 

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Zajíc, muž, umělec, obec, střední/velká vzdálenost, úhel zpředu/oční kontakt, rovný pohled, 

pozitivní emoce, dvojice, nízká aktivita, text shodný s fotografií. Typická fotografie na titulní 

straně časopisu Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k romantice ve zkoumaném období, 

která obsahuje nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 17. 
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Obr. 17. Mladý svět, roč. 18, č. 5, 1976 

 

     Na snímku zaujmou diváka oči mladého muže, populárního zpěváka, jehož pohled směřuje 

do objektivu. Dále diváka zaujmou oči malého dítěte, které muž drží na ramenou a které se 

rovněž dívá do objektivu. Fotografie působí pozitivně díky emocím muže a přítomnosti dítěte. 

Zpěvák jako by mile promlouval k dítěti a ponoukal ho k zájmu o fotografa. Dítě se na 

fotografa dívá zvídavě a trochu ostražitě, samo o sobě je však symbolem rodinného štěstí a 

radosti. Z pozadí lze určit, že fotografie je pořízena v místnosti, pravděpodobně v bytě 

zpěváka. Výrazným prvkem obrazu jsou ruce muže i dítěte a vztah, který utvářejí - muž drží 

pevně své dítě a dítě se pevně drží rukou svého otce. Pozicí je dítě výše než muž, zdá se tak 

vizuálně významnější. Jde však spíše o sdílení společného pohledu na svět, kdy z této úrovně 

má dítě srovnatelný rozhled jako dospělý. Vtipně působí kombinace symbolů na oblečení 

dítěte - houby typické pro české prostředí a britská vlajka. Diváka může snímek nejvíce 

oslovit v tom smyslu, že jeho prostřednictvím nahlíží do soukromí a všedního života 

populární hvězdy. Muž i dítě jsou ve svých emocích přirození a obraz tak působí autenticky. 
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     K fotografii je na titulní straně popisek, který ozřejmuje, že jde o otce a syna. Je to řečeno 

zdrobněle a hovorově, což koresponduje se soukromou atmosférou snímku. V popisku je také 

odkaz na Zlatého slavíka a Bílou vránu. To zdůrazňuje kontrast mezi mužem jako populárním 

zpěvákem a mužem jako otcem. Značná popularita zpěváka je zřejmá tím, že jeho jméno na 

titulní straně ani není uvedeno. Uvnitř čísla se k fotografii váže přehled hlasů a pořadí 

z ankety Zlatý slavík (Václav Neckář na 3. místě za Karlem Gottem a Waldemarem 

Matuškou) a rozhovor s porotci ankety Bílé vrány, ve které se oceňovaly nejúspěšnější desky 

populární hudby (zvítězila v ní deska Václava Neckáře). Porotci zde s potěšením konstatují, 

že přibylo kvalitních rockových skupin, poukazují však také na strnulost některých 

zavedených hudebních festivalů. V listu jsou dále publikovány články a fotografie 

k politickým tématům (prezident Gustáv Husák přijal na Pražském hradě ministra 

zahraničních věcí Portugalské republiky), dále Zápisník hnutí Brontosaurus, nový patent 

československého sklářského průmyslu, reportáž z pražského koncertu americké jazzové 

skupiny, lyžařský závod ve Špindlerově Mlýně, v Tržišti senzací například trénink prvních 

amerických kosmonautek nebo Miss zima ve Francii.  

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Mladí populární zpěváci 

v Československu byli obyčejnými lidmi, kteří rádi trávili čas se svými dětmi, a nevadilo jim 

nechat veřejnost nahlédnout do jejich soukromého života.  

 

Politika 

     V kategorii politika bylo analyzováno 19 fotografií zobrazujících mládež na titulních 

stranách časopisu Mladý svět. Více než šedesát procent fotografií pořídil Miroslav Zajíc, 

patnáct procent Jan Šilpoch, méně potom další čtyři autoři, včetně Miroslava Hucka. Téměř u 

poloviny fotografií je mládež ve vztahu k politice zachycena v městském prostředí, v menší 

míře potom v neurčitém prostředí, v kulturním prostředí, v přírodě nebo v politickém 

prostředí. Žena je zachycena na čtyřech pětinách fotografií, muži na třech pětinách. Ženy i 

muži jsou zobrazeni společně na dvou pětinách snímků. Mladí lidé jsou zobrazováni nejčastěji 

v roli svazáka, méně pak v neurčité roli, v roli diváka, studenta a reprezentanta kraje. Na 

fotografiích převažuje nízká míra aktivity aktérů, méně je zastoupena střední míra aktivity. 

Mládež ve vztahu k politice je zobrazována nejčastěji v davu, méně pak ve skupině, nejméně 

ve dvojicích nebo jako jednotlivci. Snímky jsou pořizovány nejčastěji z velké vzdálenosti, 

méně ze střední vzdálenosti a výjimečně zblízka. Aktéři jsou zachyceni nejčastěji z předního 
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úhlu, s očním kontaktem a také z boku. Většinou je mládež fotografována z úrovně očí, méně 

potom z nadhledu a nejméně často z podhledu. Emoce aktérů jsou nejčastěji pozitivní, 

v  menší míře pak neutrální a výjimečně negativní. Popisek na titulní straně je uveden u všech 

fotografií, v relativně stejné míře se popisky buď shodují, částečně shodují nebo neshodují s 

významem fotografie. Dvě fotografie byly pořízeny ve východní Evropě, na dvou fotografiích 

je zachycen spolu s mládeží cizinec z východní Evropy. Na jedné fotografii se s mladými 

lidmi objevuje politik (fotografie V. Žitného z roku 1978). Jedna fotografie je barevná. 

     Celkově jsou ve fotografiích nejčetněji zastoupeny tyto hodnoty stanovených kategorií: 

Zajíc, žena, svazák, obec, velká vzdálenost, zpředu, rovný pohled, pozitivní emoce, dav, nízká 

aktivita, text shodný/neshodný s fotografií. Typická fotografie na titulní straně časopisu 

Mladý svět zobrazující mládež ve vztahu k politice ve zkoumaném období, která obsahuje 

nejvyšší počet těchto hodnot podle stanovených priorit, je na obrázku č. 18. 

Obr. 18. Mladý svět, roč. 24, č. 27, 1982 
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     Snímek díky transparentům v davu lidí na první pohled evokuje politické shromáždění. Je 

však zřejmé, že se nejedná o násilnou demonstraci, protože lidé se pohybují poklidně. Rovněž 

nejde ani o shromáždění nějaké extremistické skupiny, protože aktéři jsou konformně 

oblečeni a lze mezi nimi rozeznat zastoupení různých ras. Většina mladých lidí zachycených 

na snímku jde jedním směrem, bez výraznější známky emocí, několik lidí v levé části snímku 

stojí a cosi pozoruje, jedna z dívek se směje. V popředí scény spolu někteří aktéři komunikují, 

naprostá většina jich jde však bez kontaktu s ostatními. Na transparentech jsou české a 

anglické nápisy „Chceme mír“ a „Nenecháme zničit svět“. Tím zobrazená skupina lidí 

odkazuje k tomu, že vše, co dělá, je správné, protože její motivací je mír a boj proti těm, kteří 

tento mír ohrožují. V rámci kontextu je zřejmé, že jde o hesla na obranu socialismu, a to 

v celosvětovém měřítku. Záběr je pořízen z výrazného nadhledu a z dálky, aby byl dobře 

viditelný počet účastníků akce. Divák si tak s aktéry na snímku nevytvoří vztah a v tehdejší 

atmosféře často opakovaná a vyprázdněná hesla na transparentech ho nemohou oslovit. 

     K fotografii je popisek, který osvětluje, že jde o shromáždění Světové federace 

demokratické mládeže. Z článku uvnitř listu se čtenář dozvídá, že shromáždění se konalo 

v Paláci kultury v Praze a organizoval ji SSM. Podle předsedy ÚV SSM chtěli svazáci ukázat 

mladým lidem z celého světa, jak žije mladý člověk v socialistickém Československu a 

zároveň vyjádřit svůj antiimperialistický postoj. Dále jsou v čísle otištěny texty a snímky 

o politice (Gustáv Husák přijal na Pražském hradě členy ÚV Československého svazu 

novinářů), dále rozhovor se slovenským fotbalistou, reportáž z Nikaraguy, reportáž o 

studentovi, který zvítězil v chemické olympiádě, reportáž z hudebního festivalu Bratislavská 

lyra, v Tržišti senzací například sovětský mistr světa v šachové hře nebo renovace Eiffelovy 

věže.  

     Ideologický vzkaz o mládeži prostředkovaný touto fotografií: Svazáci se při povinných 

masových shromážděních organizovaně družili pod hesly bránícími socialismus. Bez projevu 

emocí plnili požadavky ÚV SSM a spíše než aby docházelo k navázání vztahů mezi mladými 

lidmi z různých zemí, byla mládež využívána politickými činiteli k socialistické propagandě.  

 

3.4 Shrnutí výsledků 

     Nejčastěji publikovanými tématy fotografií na titulních stranách Mladého světa 

zobrazujících mládež byly v průběhu celého sledovaného období: sport, umění a kultura, 
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volný čas, neurčité téma (převážně portréty a momentky) a móda. Nejvyšší počet témat byl 

zastoupen v období duben 1969 až prosinec 1989 (19 témat), méně v období od ledna 1959 do 

prosince 1967 (16 témat) a nejméně v období od ledna 1968 do března 1969 (10 témat). 

Průměrný počet témat fotografií publikovaných v jednom roce byl v prvních dvou obdobích 9 

témat, v období normalizace 10 témat. V žádném ze tří stanovených období nebyly tématem 

fotografií náboženství nebo přírodní katastrofa. Věda, nemoc a ekologie byly zastoupeny 

pouze v období normalizace, sociální problémy se objevily pouze v období po okupaci 

Československa v roce 1968 a erotika byla zobrazena pouze v období do konce roku 1967. 

V období pražského jara a do počátku normalizace se neobjevovala některá témata, která 

v dalších dvou obdobích zastoupena byla: politika, zemědělství, průmysl, cestování, vzdělání, 

vojenství a spartakiáda. Služby (práce ve službách) se jako téma poprvé objevily v roce 1968. 

Mezi relativně konstantně zobrazované téma napříč celým obdobím patřilo výročí (státní 

svátek, národní tradice apod.). Po celé období byla zobrazována také romantika a rodinné 

vztahy, pouze v normalizační době však byly rodinné vztahy výrazně častějším tématem než 

romantika, zatímco v dalších dvou obdobích tomu bylo naopak. 

     Vztah mezi významem fotografie a významem titulku byl nejčastěji shodný (titulek 

ukotvoval význam snímku) nebo částečně shodný (titulek částečně ukotvoval význam 

snímku), v období pražského jara pak bylo oproti dalším dvěma obdobím výrazně větší 

procento těch fotografií, které byly publikovány bez titulku (jedna třetina snímků). Obecně 

fotografie bez titulku zobrazovaly nejčastěji portréty a momentky, romantiku a volný čas. U 

fotografií zobrazujících politiku byl titulek uveden vždy, a to převážně významově částečně 

shodný, nebo neshodný s významem snímku (titulek převracel význam fotografie). U 

fotografií zobrazujících sport a umění a kulturu byl potom popisek uveden téměř vždy, a to 

buď shodný, nebo částečně shodný s významem snímku. 

 

Nejčetněji zobrazovaná témata v jednotlivých obdobích:  

1. Leden 1959 - prosinec 1967: sport (23%), umění a kultura (16%), volný čas (14%), portréty 

a momentky (12%), romantika (6%), politika (5%), móda (5%). 

2. Leden 1968 - březen 1969: portréty a momentky (30%), volný čas (22%), móda (11%), 

umění a kultura (7%), sport (7%), romantika (4%). 
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3. Duben 1969 - prosinec 1989: umění a kultura (22%), sport (20%), portréty a momentky 

(13%), volný čas (10%), móda (7%), rodinné vztahy (4%).  

 

Zastoupení témat fotografií v jednotlivých letech: 

Graf č. 6. Zastoupení témat v období leden 1959 až prosinec 1967 
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Graf č. 7. Zastoupení témat v období leden 1968 až březen 1969 
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Graf č. 8. Zastoupení témat v období duben 1969 až prosinec 1989 

 

     K určitým nepravidelnostem či výjimkám, pokud jde o zastoupení jednotlivých témat 

v prvním období výzkumu, patří, že politika se jako téma fotografie neobjevila v letech 1965 

a 1966, průmysl a zemědělství byly zobrazovány pouze do roku 1963 a móda se výrazněji 

objevila až v roce 1967. Pro druhé sledované období platí, že v letech 1968 a 1969 oproti 

předcházejícímu období významně klesl počet publikovaných fotografií s tématy sport a 

kultura a umění. V roce 1969 nebyl publikován jediný snímek s tématem umění a kultura, 

nejčastějšími tématy v tomto roce byly móda a volný čas. (V roce 1970 pak četnost témat 

sport a umění a kultura opět vzrostla). Umění a kultura, sport i romantika se na titulních 

stranách objevily pouze v době před srpnovou invazí, zatímco sociální problémy, výročí a 

rodinné vztahy se objevily pouze v období po invazi. Pro třetí zkoumané období potom platí, 

že téma průmysl se objevilo až v roce 1973 a výrazně více bylo zastoupeno až v posledních 

dvou letech zkoumaného období (mládež nebyla zobrazována ve vztahu k průmyslu od roku 

1964 do roku 1972). Téma ekologie pak bylo poprvé publikováno v roce 1982, nejčastěji pak 

v roce 1989. Rok 1982 je výjimečný také tím, že v něm nepřevažovalo publikování témat 
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umění a kultura nebo sport, ale móda a volný čas. Téma vzdělání bylo výrazněji zastoupeno 

po roce 1985. Rok 1989 byl výjimečný tím, že v něm nebylo publikováno téma sport.  

     Zatímco v období do konce roku 1967 byla publikována dvě procenta barevných 

fotografií, v období normalizace byla desetina snímků na titulních stranách časopisu barevná. 

V roce 1968 a v období do března 1969 nebyl barevný žádný snímek. Nejvíce fotografů 

v poměru k počtu publikovaných snímků pořídilo fotografie v období pražského jara a krátce 

po okupaci (a téměř pětina těchto fotografií pocházela od neznámých autorů). Nejméně 

fotografů v poměru k počtu publikovaných snímků pak pořídilo fotografie v době 

normalizace, kdy současně nejméně fotografií (méně než jedno procento) pocházelo od 

neznámých autorů. V období do roku 1967 pak bylo publikováno osm procent fotografií od 

neznámých autorů. Všechny kódované snímky (celkem 716 fotografií) pořídilo 92 autorů, 

z toho tři autorky (fotografie Aleny Šourkové byla publikována v roce 1960, snímky Daniely 

Sýkorové v roce 1964 a 1968 a fotografie Danici Rumanové v roce 1970). V žádném ze tří 

sledovaných období snímky pocházející z ČTK netvořily více než jedno procento 

publikovaných fotografií. Zatímco v období pražského jara nebyl žádný snímek pořízen 

v cizině, ani nebyl prokazatelně žádný cizinec vyfotografován, v období do roku 1968 byla 

dvě procenta fotografií pořízena ve východní a západní Evropě a v období normalizace bylo 

stejné procento snímků pořízeno kromě východní a západní Evropy také v Severní a Jižní 

Americe. Pouze v období normalizace byli na jednom procentu snímků prokazatelně 

zachyceni spolu s československou mládeží také cizinci, konkrétně z východní Evropy (nebo 

nebylo možné jejich národnost určit). Politik byl s mladými lidmi zachycen na fotografii ve 

dvou případech (fotografie L. Nebora z roku 1960 a V. Žitného z roku 1978). Mezi zvláštnosti 

patří zobrazení těchto znaků: kostel (fotografie Otto Dlaboly z roku 1968), reprezentant církve 

(fotografie Jiřího Janouška z roku 1968), aktivista (fotografie Miroslava Zajíce z roku 1968), 

dívka-voják (fotografie Vojtěcha Písaříka z roku 1986), muž-model (fotografie Miroslava 

Zajíce z roku 1970 a Dušana Šimánka z roku 1979) a Rom (fotografie Karla Cudlína z roku 

1989). 
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Graf č. 9. Zastoupení všech témat v jednotlivých obdobích 

 

     V prvním zkoumaném období nejvíce fotografií na titulní stranu Mladého světa pořídili 

Leoš Nebor (35%), Miroslav Hucek (24%) a Pavel Dias (3%), ve druhém období Miroslav 

Hucek (30%) a Miroslav Zajíc (11%), ve třetím období pak Miroslav Zajíc (37%), Vojtěch 

Písařík (17%), Miroslav Hucek (13%) a Jan Šilpoch (11%). Ačkoli se jednotliví fotografové 

nespecializovali pouze na jedno téma, lze u každého z nich jmenovat témata, kterým se 

věnovali nejčastěji. U Leoše Nebora to byly především portréty a momentky, Miroslav Hucek 

a Miroslav Zajíc fotografovali nejčastěji umění a kulturu, Pavel Dias volný čas, Vojtěch 

Písařík a Jan Šilpoch sport. U Miroslava Hucka, který měl jako jediný fotograf publikovány 

své fotografie na titulní straně Mladého světa v každém ze tří sledovaných období, se 

fotografovaná témata a jejich pořadí výrazně neproměnily, pouze v letech 1968 a 1969 mezi 

jeho fotografovanými tématy nebylo umění a kultura.  

     Pokud jde o způsob záběru snímků (tj. pozice kamery, úhel záběru a vzdálenost od aktérů), 

byla mládež v každém ze tří období nejčastěji fotografována z předního úhlu (lze vidět obličej 

aktéra), z úrovně očí (nejde o podhled ani nadhled) a z velké vzdálenosti (lze vidět celou 
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postavu aktéra). Významnější proměnu lze spatřit pouze u četnosti využívání nadhledu a 

podhledu - v období šedesátých let byly tyto pozice kamery využity častěji než v období 

normalizace. Další hodnotou snímků, nejčastěji zastoupenou po celé zkoumané období, byla 

nízká aktivita aktérů (převážně statická či aranžovaná pozice). V období do konce roku 1967 

byly častěji fotografovány dívky než chlapci, emoce mladých lidí byly ve stejné míře 

pozitivní i neutrální, nejčastějším prostředím bylo sportoviště, velikost kolektivu byla ve 

stejné míře jednotlivci i skupina, role aktérů pak nejčastěji společník, sportovec a umělec. 

V období pražského jara až do konce března 1969 byli častěji zobrazováni muži než ženy a 

mládež byla zobrazována většinou v roli společníka nebo v neurčité roli, jako jednotlivci, 

s neutrálními emocemi a v neurčitém prostředí. V době normalizace byly pro titulní stranu 

časopisu nejčastěji vybírány takové snímky, které zachycovaly ve stejné míře ženy i muže, 

v neurčitém prostředí, jako jednotlivce, s neutrálními emocemi, v roli umělce nebo sportovce. 

Po celé sledované období byli chlapci i dívky společně na jedné fotografii nejčastěji zobrazeni 

u tématu romantika (na všech snímkách) a volný čas (na polovině snímků), nejméně často pak 

na portrétech a momentkách a u sportu.  

     Jaké hodnoty stanovených kategorií byly reprezentovány prostřednictvím fotografií 

konkrétních autorů, záviselo především na fotografovaném tématu. Jinými slovy, jakým 

způsobem mládež fotografoval každý z autorů, záviselo především na fotografovaném tématu, 

nelze tak generalizovat na jeden obecný styl určitého fotografa. Nejčastěji zobrazované 

hodnoty stanovených kategorií u jednotlivých témat v období před pražským jarem a v období 

normalizace pak byly až na výjimky shodné. Jistý posun lze vnímat například v tom, že se 

v období normalizace objevuje více mužů-umělců, sportovci jsou obecně fotografováni častěji 

jako jednotlivci, umělci častěji v domácnosti, mládež ve vztahu k politice je častěji 

fotografována v davu a ve výrazně menší míře z podhledu. Období pražského jara a počátek 

roku 1969 se v tomto ohledu od dalších dvou období liší významněji (což je však ovlivněno i 

nízkým počtem analyzovaných fotografií v tomto období). Mj. se zde u žádného z témat 

neobjevuje role svazáka, zatímco v dalších dvou obdobích je tato role zastoupena ve stejné 

míře (objevuje se na přibližně pěti procentech snímků a je spojována nejčastěji s politikou a 

volným časem).  

     Pokud jde o způsob zobrazování dívek a chlapců, zůstávala témata fotografií, na nichž byli 

nejčastěji zobrazeni, ve všech třech obdobích stejná. Dívky byly častěji zobrazeny ve vztahu 

k umění a kultuře, na portrétech a momentkách, ve volném čase, ve vztahu k módě a k 

politice, zatímco chlapci při sportu. Romantika a rodinné vztahy byly u obou pohlaví 
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zastoupeny shodně. Lišilo se zastoupení okrajových témat: dívky byly v době normalizace 

oproti dvěma předchozím obdobím nově spojovány s vědou, ekologií a vojenstvím, chlapci 

s vědou, ekologií a módou.  Obecně byly pouze dívky zobrazovány ve vztahu ke spartakiádě a 

erotice, pouze muži potom ve vztahu k sociálním problémům a ve výrazně větší míře než 

dívky k průmyslu. Nejčastější role, kterou na fotografiích reprezentovali, byl v prvních dvou 

obdobích u dívek i chlapců společník, v době normalizace pak umělec. V roli studentů a 

pracujících byli dívky i chlapci zastoupeni po celé období ve stejné míře. Reprezentant církve 

a aktivista byli zobrazeni pouze v roce 1968 a Rom pouze v roce 1989. Na žádné fotografii 

nebyl zobrazen mladý člověk s hendikepem. 

 

     Výsledky kvantitativní obsahové analýzy ukázaly hlavní zpravodajské hodnoty, které 

fotografie v jednotlivých obdobích prostředkovaly: 

1. Leden 1959 až prosinec 1967: autorství fotografie, vztah tématu fotografie k tematickému 

zaměření časopisu, vztah tématu fotografie k obsahu stanov ČSM, způsob záběru snímku. 

2. Leden 1968 až březen 1969: vztah tématu fotografie k tematickému zaměření časopisu, 

vztah tématu fotografie k alternativním stylům mládeže, neurčitost tématu fotografie, způsob 

záběru snímku. 

3. Duben 1969 až prosinec 1989: autorství fotografie, vztah fotografované události 

k tematickému zaměření časopisu, vztah tématu fotografie k obsahu stanov SSM, způsob 

záběru snímku. 

     Předpoklad, že na titulní straně byly publikovány fotografie převážně těch fotografů, kteří 

byli součástí redakce Mladého světa, se potvrdil v prvním a třetím zkoumaném období. 

V období leden 1968 až březen 1969 se tento předpoklad nepotvrdil (většina publikovaných 

snímků pocházela od externích či neznámých autorů). Předpoklad, že na titulní straně byla 

publikována především taková témata fotografií, která korespondovala s tématy, na něž byla 

redakce časopisu ve vztahu k mládeži obecně zaměřena (móda, romantika, rodinné vztahy, 

cestování), se potvrdil ve všech třech obdobích. Vztah k tématům, jež měl ve svých stanovách 

ve vztahu k mládeži vyzdvihován ČSM (politika, umění, kultura, sport, volný čas, 

spartakiáda, vzdělání, zemědělství, průmysl, vojenství, věda) a SSM (stejná témata plus 

ekologie), se v prvním a třetím období potvrdil. Potvrzen byl rovněž předpoklad, že ve 

druhém zkoumaném období byla na titulní straně publikována alternativní témata k tématům 
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spojovaným s ČSM či znaky poukazující k alternativním ideologiím (ukázalo se, že pouze 

v tomto období bylo na fotografiích zobrazeno téma sociální problémy a dále znaky: kostel, 

reprezentant církve a aktivista). Rovněž byl potvrzen předpoklad, že na titulní straně byly ve 

všech třech zkoumaných obdobích publikovány převážně fotografie obsahující určité hodnoty 

těchto kategorií: úhel záběru, pozice kamery a vzdálenost aktérů od objektivu (konkrétně byly 

ve všech obdobích nejčastěji publikovány snímky, na nichž byla mládež zachycena zpředu, 

z úrovně očí a z velké vzdálenosti). Zpravodajskou hodnotou, která nebyla předpokládána, se 

v období leden 1968 až březen 1969 ukázala být neurčitost tématu (většina publikovaných 

fotografií nebyla přiřaditelná ke konkrétnímu tématu, jednalo se převážně o portréty a 

momentky). Pro období normalizace pak nebyl potvrzen předpoklad, že by na titulní straně 

byly publikovány převážně takové fotografie, na kterých mládež projevuje pozitivní emoce 

(na většině publikovaných snímků projevuje mládež emoce neutrální). 

 

     Výsledky sociálně sémiotické analýzy ukázaly hlavní ideologické vzkazy, které fotografie 

v jednotlivých obdobích o československé mládeži prostředkovaly: 

1. Leden 1959 až prosinec 1967:  

Sport - Mladí muži byli silní, nebojácní, konkurenceschopní na světové úrovni a budili 

respekt. Jejich cesta za vítězstvím byla společností vnímána s obdobným významem jako 

náboženská pouť, kterou by bez podpory členů této společnosti nemohli uskutečnit.   

Umění a kultura - Mladé populární zpěvačky měly k divákům blízko zejména prostřednictvím 

sdělovacích prostředků. Nebyly zcela autentické a sebejisté, zůstávaly soustředěny na sebe, 

kontrolovaly svou image a působily křehce. 

Volný čas - Mládež nacházela prostor pro sebevzdělání v oblasti, která umožňovala dosáhnout 

pocitu volnosti a víry ve vlastní schopnosti. Se zájmem se učila od starší generace a utvářela 

si kladný vztah k české krajině. 

Portréty a momentky - Krása mladých dívek byla spojována především s pocitem, který 

vyvolával pohled jejich očí, s tajemností, s protiklady nevinnosti a drsnosti a s jejich 

přirozeností. 
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Romantika - Ideální místo pro romantickou schůzku mladého páru bylo klidné, odlehlé místo 

na okraji obce, které svou atmosférou působilo melancholicky, umožňovalo intimní hovor a 

odpočinek.  

Politika - Svazačky reprezentovaly poslušnost vůči ČSM, idejím hlásaným svazem opravdu 

věřily a nebraly je na lehkou váhu. Držely se jím stanoveného programu a ideálem pro ně bylo 

své nabyté zkušenosti dále předávat další generaci v roli učitelek jako vzorů těchto idejí. 

2. Leden 1968 až březen 1969: 

Portréty a momentky - Krása dívek spočívala v jejich sebevědomém vystupování, smyslnosti, 

přirozeném a jednoduchém zjevu. Jejich nedostupnost byla však do jisté míry předstírána. 

Volný čas - Dívky reprezentující alternativní styl mládeže se chovaly přirozeně, nedbaly příliš 

na svůj zevnějšek, svůj postoj vůči dominantní ideologii se nebály dávat najevo symboly 

květin, osudu se však zdály odevzdané. 

Umění a kultura - Mladé populární zpěvačky byly součástí elity společnosti, byly považovány 

za éterické bytosti. Ocenění od svých posluchačů v anketě o nejlepší interprety braly vážně, 

záleželo jim na vztahu k nim. 

Sport - Ideálem mladých mužů byla vznešenost, důstojnost a prestiž, kterým se mohli přiblížit 

pouze někteří privilegovaní jedinci. Tyto znaky byly obecně společností obdivovány. Pro 

přiblížení se těmto atributům bylo nutné zasloužit si je vítězstvím. 

Romantika - Mládež se veřejně hlásila k alternativnímu ideologickému proudu a svobodně 

projevovala své vzájemné city na veřejnosti. 

Výročí - Mladí muži vyjadřovali otevřeně svůj politický názor a pravdu a svobodu svého státu 

byli ochotni bránit. Svým aktivním přístupem, vytrvalostí a odvahou byli vzorem pro celou 

společnost. 

3. Duben 1969 až prosinec 1989: 

Umění a kultura - Mládež měla vztah k české národní kulturní tradici a v tomto směru se 

rozvíjela. Vyjádření emocí směrem k divákovi prostřednictvím hry na hudební nástroj bylo 

pro ni přednější než prezentování vlastní osobnosti. 
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Sport - Pro mladé populární sportovce byl profesionální sport, jemuž se věnovali, náplní 

života, ke které si vytvořili vlastní filosofii. Ostatním sportům se věnovali rekreačně a rádi se 

v nich zdokonalovali. 

Portréty a momentky - Mladé populární herečky byly nespokojené s filmovými rolemi, které 

hrály, a popularita je ve vztahu ke svým fanouškům obtěžovala. Přály si usadit se, ale ve 

skutečnosti spíše stále hledaly svou cestu v osobním a profesním životě. 

Volný čas - Mládež ráda trávila svůj volný čas v kolektivu, v přírodě a s hudbou folk a 

country. Otevřeně se tak hlásila k tradici trampingu. 

Rodinné vztahy - Mladí populární zpěváci byli obyčejnými lidmi, kteří rádi trávili čas se 

svými dětmi, a nevadilo jim nechat veřejnost nahlédnout do jejich soukromého života. 

Politika - Svazáci se při povinných masových shromážděních organizovaně družili pod hesly 

bránícími socialismus. Bez projevu emocí plnili požadavky ÚV SSM a spíše než aby 

docházelo k navázání vztahů mezi mladými lidmi z různých zemí, byla mládež využívána 

politickými činiteli k socialistické propagandě. 

     S ohledem na ideologické vzkazy fotografií lze shrnout, že v období do konce roku 1967 

fotografie na titulních stranách Mladého světa prostředkovaly především zaměření mladých 

lidí na svou sílu a image, poslušnost vůči režimu a hledání sebejistoty a svobody, v období 

pražského jara až do začátku normalizace byly prostředkovány projevy citů mladých lidí, 

ztotožnění se s elitou, prezentace vlastního sebevědomí, obrana svobody a kladný vztah 

k alternativním stylům, v období normalizace pak bylo prostředkováno využívání mládeže pro 

účely socialistické propagandy, zveřejňování rodinných vztahů, vztah k národní kulturní 

tradici, ale i vyjadřování nespokojenosti v profesním životě či kladného vztahu k západní 

kulturní tradici.  

 

     Výsledky kvantitativní a kvalitativní analýzy fotografií poukazují na několik rysů proměny 

diskurzu novinářských fotografií o mládeži v Mladém světě. Období pražského jara umožnilo 

Mladému světu věnovat prostor náznakům alternativního stylu ve společnosti, publikovat 

nejednoznačná zobrazení mládeže ve fotografiích, jež podporovala svobodu jejich výkladu, a 

upřednostnit povahu sdělení snímku před jeho autorem. Naopak potlačena byla některá 

témata, která korespondovala s tématy, jež měl ve svých stanovách ve vztahu k mládeži 
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vyzdvihován ČSM, a která se výrazněji objevovala v předchozím období (umění a kultura, 

sport, politika, průmysl, zemědělství). Tento způsob zobrazování mládeže byl příznačný ještě 

pro rok 1969. Mladí lidé byli zobrazeni i ve vztahu k symbolům odkazujícím ke křesťanské 

tradici a v období krátce po invazi v srpnu 1968 také ve vztahu k sociálním problémům 

(demonstrace proti potlačování svobody). V ideologické rovině významu je ve fotografiích 

zřejmé zobrazování mladých lidí v jejich svobodném a sebevědomém projevu. Pokud jde o 

obsah čísel časopisu, projevila se v období pražského jara v textech a fotografiích především 

pluralita názorů: reformní postoj redakce, kritika stávajícího režimu, svazácká témata, kladný 

vztah k západní kultuře a k alternativním stylům, upozorňování na sociální problémy. V době 

po invazi (po vydání pěti zvláštních čísel časopisu, které svými fotografiemi z událostí srpna 

1968 a svými texty jednoznačně poukazovaly na kritický a odmítavý postoj redakce vůči 

invazi a vůči snaze o kontrolu médií) se pak začal v textech projevovat prorežimní 

(protireformní) postoj, objevila se kritika alternativních stylů ve společnosti, ale i informování 

o sociálních problémech či o smrti a pohřbu Jana Palacha. Částečnou pluralitu postojů 

v redakci lze tedy zaznamenat ještě v první čtvrtině roku 1969. 

     V období do konce roku 1967 a v období normalizace lze v rovině zpravodajských hodnot 

vnímat několik paralel. V obou obdobích, kdy média podléhala relativně přísné cenzuře, bylo 

pro publikované snímky na titulních stranách Mladého světa charakteristické to, že 

reflektovaly především témata, která byla vyzdvihována ČSM nebo SSM a která byla 

ovlivňována cenzurními úřady a autocenzurou. Zveřejňovány tak byly nejčastěji snímky, 

které pod taktovkou svazů mládeže a cenzury reflektovaly obecné zaměření časopisu na 

mládež a její zájmy, potlačována byla naopak témata, která by poukazovala na alternativní 

styly ve společnosti. (Výjimkou bylo zobrazování ekologického hnutí v osmdesátých letech 

jako jedné z tolerovaných alternativních skupin mládeže. Ochrana životního prostředí se však 

za normalizace stala součástí stanov SSM a je tedy otázka, zda lze ekologické hnutí 

v osmdesátých letech považovat za „alternativní“). Podstatným předpokladem pro 

publikování snímku v obou obdobích bylo také to, že fotografii pořídil interní pracovník 

redakce, což mohlo napomáhat k „pohlídání“ určitého způsobu zobrazování mládeže už při 

samotném fotografování. V době normalizace se nepotvrdilo optimistické ladění snímků, 

reprezentované pozitivními emocemi mladých lidí - v tomto ohledu byla jako „optimističtější“ 

zobrazována mládež v šedesátých letech. Rovněž nelze konstatovat výraznější proměnu témat 

s ohledem na změny v širším společenském kontextu druhé poloviny osmdesátých let - 

k významnější proměně v zobrazovaných tématech došlo až v roce 1989 (absence tématu 
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sport a významné zastoupení tématu ekologie). Způsob záběru snímku je potom 

zpravodajskou hodnotou, která odkazuje především na profesní rutinu novinářských fotografů 

při fotografování lidí a na rutinu redakce při výběru snímků vhodných pro titulní stranu 

časopisu, jež se v případě Mladého světa významně nezměnily v průběhu celého zkoumaného 

období.  

     S ohledem na hlubší rovinu významu publikovaných snímků v období do roku 1967 a 

v období normalizace je zde patrný určitý rozdíl v ideologických vzkazech, které fotografie 

prostředkují. Zatímco v šedesátých letech byla prostředkována spíše poslušnost mládeže vůči 

režimu bez větších známek protestu proti formální ideologii, v době normalizace se zřetelněji 

projevilo protikladné zobrazování mládeže jako nástroje socialistické propagandy a jako 

skupiny vyznávající západní kulturní hodnoty. Pokud jde o obsah čísel časopisu, byla kromě 

obecných zájmů mládeže v období šedesátých let publikována převážně svazácká témata 

s občasnou zmínkou o západním světě, zatímco v době normalizace se mimo obecné zájmy 

mládeže projevil výraznější kontrast mezi jednoznačně politicky angažovanými a západní 

kulturu reprezentujícími texty a fotografiemi. V druhé polovině osmdesátých let se na úrovni 

obsahu čísel časopisu rovněž projevilo postupné začleňování dříve v normalizaci 

nemyslitelných témat reportáží (např. sociální problémy) i kritičtější postoje redaktorů. 

V období normalizace lze pak ještě oproti předcházejícím dvěma obdobím v časopise 

zaznamenat výraznější celebritizaci zpěváků, herců, a ve větší míře také sportovců.  

     V časopise Mladý svět je po celé sledované období zřejmá vysoká míra autenticity, 

estetičnosti a modality snímků. Přesto lze říci, že fotografie z šedesátých let jsou nositelem 

čehosi, co fotografie publikované v období normalizace v tomto smyslu postrádají. Mimo jiné 

faktory zde mohla hrát svou roli míra autenticity všech aktérů, kteří byli součástí procesu 

vizuální komunikace (a jejího širšího institucionálního a politického kontextu), a umělecký 

přínos konkrétních fotografů. Vysoká míra autenticity, estetičnosti a modality fotografií je 

významným rysem způsobu zobrazování mládeže v Mladém světě, jehož prostřednictvím byli 

čtenáři časopisu oslovováni a „vtahováni“ do zobrazených situací nebo dění, které pro ně byly 

uvěřitelné.  

     Z rozhovorů s fotografy pak vyplývá několik dalších faktorů, které hrály větší či menší roli 

v procesu produkce a užití fotografií a které tedy do určité míry ovlivňovaly způsob 

zobrazování mládeže v Mladém světě. Jedním z takových faktorů byla fotografická technika, 

která měla vliv na styl fotografů. Dostupná technika se v průběhu zkoumaného období 
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zásadně neproměnila (významný byl v počátcích fungování Mladého světa především 

přechod z velkého formátu negativu na kinofilm, který umožnil dynamickou fotografii). 

Dalším obecným rysem, ovlivňujícím proces produkce fotografií na straně fotografa, byla 

dostupnost informací o světové fotografii (publikace, výstavy), která byla v období socialismu 

v Československu problematická, ale přesto zde určitý kontakt se zahraniční fotografií byl a 

styl fotografů ovlivňoval (byl to zejména styl humanistické fotografie a její zájem o 

každodennost, bezprostřednost a autenticitu bez využití blesku, ořezu či barvy). Tato 

dostupnost se v průběhu normalizace mírně zlepšila, styl fotografů byl však v tomto období 

ovlivňován především generací fotografů Mladého světa šedesátých let, která pro ně platila za 

vzor fotografického stylu až do roku 1989.  

     Jako nepodstatné pro práci fotografa v Mladém světě se s ohledem na celé zkoumané 

období ukázalo být fotografické vzdělání, důležitá byla pro fotografy především praxe v 

oboru. Při komunikaci v rámci redakce pak hrála významnou roli spolupráce jejích členů při 

výběru témat reportáží a při výběru fotografií pro publikování, dále spolupráce fotografa a 

píšícího redaktora a také osobnost šéfredaktora (lze vyzdvihnout Josefa Hollera jako 

zakládající osobnost Mladého světa, který určil základní směřování časopisu v šedesátých 

letech, a Olgu Čermákovou, která díky svému blízkému kontaktu na FÚTI pomáhala 

v časopise v době normalizace udržet i témata na hraně publikovatelnosti). S ohledem na 

mediální systém v socialistickém Československu měly podle fotografů pochopitelně 

významný vliv na témata fotografií v Mladém světě svazy mládeže, které časopis vydávaly, a 

cenzura (zejména na počátku šedesátých let), respektive autocenzura (v průběhu 

normalizace). Pokud jde o cenzuru, shodují se fotografové, že fotografie byly obecně 

příslušnými institucemi obtížněji cenzurovatelné než psané články. Společná byla pro 

fotografy po celé období také snaha zachytit i povinná svazácká témata pokud možno tak, aby 

nepřipomínala strnulou fotografii v režii reálného socialismu. Výjimečnost Mladého světa pak 

fotografové zpětně připisují zejména konkrétním osobnostem redakce, jejich lidskému 

přístupu a jejich snaze o kvalitní novinářskou práci v kontextu dané doby a daného 

mediálního systému.  
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Závěr 

     Smyslem této disertační práce bylo odpovědět na otázku, jakým způsobem byla 

zobrazována československá mládež ve fotografiích v Mladém světě v období let 1959 až 

1989.  Byl hledán způsob prolínání diskurzu novinářských fotografií s diskurzem o mládeži. 

Předpokladem bylo, že v rámci každého z těchto diskurzů docházelo k určitému vyjednávání 

hodnot, k „souboji“ o ideologickou moc, jehož výsledné podoby se promítly jako komplexní 

hodnotové systémy do fotografií. Každá fotografie byla chápána jako nositelka konkrétního 

obsahu a konkrétní formy diskurzu novinářských fotografií o mládeži. Byly hledány hlavní 

zpravodajské hodnoty fotografií a ideologické vzkazy, které fotografie o mládeži 

prostředkovaly. Předpokladem dále bylo, že k proměně obsahů a forem diskurzu docházelo 

v závislosti na proměně diskurzivních i sociokulturních praktik. Fotografie zde nebyla 

nahlížena jako soubor znaků, který má ustálený význam, ale jako sémiotický zdroj, který má 

široký významový potenciál. Smyslem práce bylo rovněž ukázat, jakým způsobem lze pro 

porozumění významu historických fotografií kombinovat různé přístupy k fotografickým 

obrazům v rovině teoretické a metodologické.   

     Výsledky výzkumu ukazují především na možný způsob přístupu k historickým 

novinářským fotografiím, který kombinuje perspektivu teorie fotografie, vizuálních studií, 

historiografie a sociální sémiotiky. Takto komplexně nahlíženou problematiku prostředkování 

mládeže ve fotografiích a možnosti jejich analýzy pomocí smíšených metod lze považovat za 

přínosnou ve dvou ohledech. Za prvé, děti a mládež v socialistickém Československu jsou 

tématem, které je v posledních letech historiky v rámci dějin každodennosti intenzivně 

studováno, ale nebylo zatím pro tyto účely primárně využito médium fotografie. Fotografický 

obraz přitom může o zkoumaném fenoménu zprostředkovat charakteristiky, které z analýzy 

textů vyčíst nelze. Při studiu určité společenské skupiny jsou jimi například vztahy mezi 

aktéry, emoce, které projevují, či detaily týkající se životního stylu a prostředí aktérů. 

(Z výzkumu je ovšem zřejmé, že v mnoha aspektech se interpretace fotografií neobejde bez 

doplňujícího textu - bez popisku či článku k fotografii lze většinou jen obtížně určit, jaká 

událost je na snímku zobrazena, jaká je role aktéra na snímku, kdo je autorem snímku či kdy 

byl, alespoň rámcově, snímek pořízen). A za druhé, z pohledu současných výzkumů v oblasti 

mediálních studií je tato studie příspěvkem, který rozšiřuje povědomí o vizuální kultuře 

v období socialistického Československa tím, že k analýzám televizního vysílání a filmu v 

období socialismu přidává analýzu diskurzu novinářských fotografií.  
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     Tuto disertační práci, mapující proměnu diskurzu novinářských fotografií o mládeži na 

titulních stranách časopisu Mladý svět, lze vnímat jako studii, která v obecné rovině 

poukazuje na vývoj a složitost vztahů, jež jsou součástí procesu produkce významů 

prostřednictvím masových médií. Provedená studie může být teoretickou či metodologickou 

inspirací pro výzkumy v oblasti novinářských fotografií či fotografií jako historických 

pramenů. Další výzkum v rámci diskurzu novinářských fotografií o mládeži může být 

zaměřen například na určité úžeji vymezené období (nabízí se rok 1968, který s ohledem na 

fotožurnalismus nebyl zatím více zkoumán) nebo úžeji vymezené téma (například způsob 

zobrazování alternativního stylu mládeže). 
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Summary 

     The aim of this study was to find out how the Czechoslovak youth was visually 

represented in the photographs in Mladý svět magazine in the socialist period from 1959 to 

1989.  It was searched how the discourse of news photographs crossfaded with the discourse 

about youth. The results showed that a significant news value that has been visually 

represented throughout the whole period was the way the photographs were shot. In the period 

up to 1968 and in the period of „normalization“, the main news values were the authorship of 

photographs, relationship of the topic to the thematic focus of the magazine, and the 

relationship of the represented topic to the contents of the statutes of youth associations. In the 

period of the Prague Spring and shortly after the occupation of Czechoslovakia, the main 

news values were the uncertainty of the represented topic and the relationship of the topic to 

the alternative styles of youth. In the deeper levels of the meaning of the photographs were 

interpreted the ideological messages about youth. In the period up to the year 1968 was 

emphasised young people's own strength, their obedience to the regime, and search for 

confidence and freedom. In the period of the Prague Spring and shortly after the occupation 

were emphasized young people's feelings, elitism, presentation of their own self-confidence, 

the defense of freedom and a positive relationship to alternative lifestyles. In the period of 

„normalization“, youth was associated with the Socialist propaganda, with family relations, 

but also with the criticism of a society and with a positive relationship to the west culture and 

to the national cultural traditions. This dissertation, mapping the transformation of the 

discourse of news photographs about youth on the front pages of Mladý svět magazine, can be 

seen as a study that draws attention to the historical development and the complexity of the 

relations which are part of the process of production of meaning in the mass media. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

     Kódovací jednotkou výzkumu je fotografie na titulní straně časopisu Mladý svět 

zobrazující československou mládež. 

     Mládež je pro účely této studie definována jako soubor aktérů, kteří spadají do kategorie 

lidí ve věku cca 14-30 let. Pokud je k fotografii doplněn titulek či text uvnitř čísla, je věk a 

národnost aktérů (případně dalších nejednoznačných proměnných) odvozen s pomocí jejich 

analýzy. Jsou zde zahrnuti i mladí rodiče. U známých osobností je věk dopočítán podle jejich 

roku narození
85

.  

     Novinářská fotografie je v této studii vymezena jako fotografie publikovaná v tisku. 

Kódovány byly všechny fotografie mládeže, bez ohledu na fotografický žánr (kromě 

ilustračních snímků): reportážní fotografie, sportovní fotografie, módní fotografie, momentky, 

portréty.  

     Pro přiřazování hodnot jednotlivých kategorií (kromě kategorie „téma fotografie“) v každé 

fotografii je využito i obsahové analýzy článku uvnitř čísla, náležícímu k dané fotografii. 

Analýza obsahu textu napomůže přesnějšímu určení hodnot ve fotografii. 

     Pokud z fotografie, z popisku ani z článku není možné určit hodnotu sledované kategorie, 

pak je kódována hodnotou „99“.  Pokud jsou na titulní straně dvě fotografie zobrazující 

mládež, pak je pro kódování zvolena jedna z nich náhodně, nebo s ohledem na lepší čitelnost 

hodnot sledovaných kategorií. 

     Hodnoty jednotlivých kategorií jsou, pokud to lze, připisovány všem aktérům-mladým 

lidem na snímku. Pokud se hodnoty u jednotlivých aktérů na snímku liší, je pro kódování 

vybrán aktér významnější než ostatní (velikostí, blízkostí, úhlem záběru apod.), nebo je daná 

kategorie kódována hodnotou „99“. 

     Kódování fotografií jednoho ročníku trvalo autorce výzkumu cca 2 hodiny. Kódování 

všech 31 ročníků Mladého světa trvalo tedy přibližně 60 hodin. 

                                                           
85

 Subjektivní rozměr této kategorie tkví v tom, že autorka z velké části kódovala jako mladé lidi ty, se kterými 
se jako s mladými ztotožnila (často chyběl popisek nebo článek k fotografii, ze kterého by bylo možné vyčíst věk 
aktérů). 
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Kódované kategorie, jejich hodnoty a operacionalizace: 

1. Rok vydání  

2. Číslo vydání  

3. Velikost fotografie  

1- velká (¾ strany a větší) 

2- střední (větší než třetina a menší než ¾ strany) 

3- malá (čtvrtina až třetina strany) 

 

4. Barevná fotografie  

0- ne 

1- ano 

 

5. Autor fotografie 

1- Nebor 

2- Fafek 

3- Hucek 

4- Dias 

5- Zajíc 

6- Písařík 

7- Cudlín 

8- Šilpoch 

9- Šibík 

10- Ješátko 

11- Pardubský 

12- Mevald 

13- Ipser 

14- Polák 

15- Morávek 

16- Šlapák 

17- Guth 

18- Pellmann 

19- Beran 

20- Horníček 

21- Holler 

22- Šourková 

23- Novák 

24- Humpál 

25- Richter 

26- Svoboda A. 

27- Radenický 

28- Tereba 

29- Kropp 

30- Petrka 

31- Chochola 

32- Hás 

35- Sansone 

36- Belický 

37- Bahenský 

38- Bartůšek 

39- Červený 

40- Slach 

41- Sýkorová 

42- Skála 

43- Pilmann 

45- Jermář 

47- Pařík 

50- Waronowski 

51- Vácha 

52- ČTK 

53- Dlabola O. 

54- Jiří Janoušek 

55- Reich 

56- Kuščynskyj 

57- Macháček 

58- Fero 

60- Martinovský 

61- Kuděla 

62- Bergmann 

63- Pavliš 

64- Kapočius 

65- Vítek 

66- Dostál F. 

67- Pajer 

68- Chocholáč 

69- Svoboda J. 

70- Lietavec 

71- Butyryn 

72- Drhlík 

73- Šimánek 

74- Holt P. 

75- Sýkora P. 

76- Štecha P. 

77- Šváb J. 

78- Hůrka O. 

79- Žitný V. 
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80- Stano Tono 

81- Malý J. 

82- Gill Ivo 

83- Rečo Ján 

84- Nový A. 

85- Dvořák V. 

86- Koliš 

87- Beniak 

88- Melena 

89- Trojan J. 

90- Goldwein 

91- Rumanová 

92- Kovanic 

93- Trojan P. 

94- Molt P. 

95- Slavík H. 

96- Saudek J. 

97- Župník 

98- Jasanský 

99- Khebl 

999-autor 

neuveden 

         

 

6. Téma fotografie = hlavní téma vyplývající z fotografie a popisku 

1- sport (sportovní utkání, závodní a výkonností úroveň) 

2- cestování (doma i v zahraničí, v dopravním prostředku, na nádraží či letišti) 

3- katastrofa (následky přírodní katastrofy) 

4- vojenství (válka, válečný stav, armáda) 

5- věda (vynálezy, vědecké pokusy, technika) 

6- náboženství (církev, symboly církve, duchovní problematika) 

7- politika (vysoká politika, politická událost, sjezd ČSM/SSM, Světový festival mládeže) 

8- umění a kultura (tvoření uměleckého díla, výstava, koncert, film, divadlo) 

9- vzdělání (výuka, učení se, postup podle návodu, taneční) 

10- zemědělství (práce na poli, v hospodářství, JZD) 

11- průmysl (práce v průmyslu, v továrně, v obchodě, prodej a nákup, spotřeba, výroba  

       produktu, stavebnictví) 

12- nemoc (léčení nemoci, terapie těla, smrt, pohřeb) 

13- výročí (odkaz na historický okamžik, státní svátek, výročí založení organizace,  

       národní i lokální tradice) 

14- sociální problémy (nepokoje, demonstrace, drogy, násilí, kriminální čin) 

15- móda (důraz na vzhled, miss, kosmetika, móda v oblečení, dieta) 

16- rodinné vztahy (rodina, manželství, rodičovství, výchova dětí, péče o seniory, mateřství) 

17- romantika (láska, partnerství, intimní vztah) 

18- ekologie (péče o přírodu, o památky) 

19- erotika (nahota, sexualita) 

20- volný čas (trávení volného času, turistika, koníčky) 

21- spartakiáda (masové veřejné tělocvičné vystoupení, nacvičování na spartakiádu) 

22- služby (práce ve službách, brigády) 
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99- neurčité (nelze určit hlavní téma z fotografie ani z popisku, momentka z každodenního 

života, portrét) 

 

7. Prostředí fotografie = pozadí, okolí aktéra/ů 

1- domácnost (byt, dům, pokoj, zahrada u domu) 

2- hotel (ubytovna, kolej) 

3- pracoviště (pracovna, továrna, kravín) 

4- sportoviště (hřiště, stadion, tělocvična, závodní dráha) 

5- obec (ulice, náměstí, město i vesnice) 

6- příroda (volná příroda, krajina - les, hory, řeka, rybník, louka) 

7- kulturní prostředí (kulturní dům - prostor, kde se konají koncerty, výstavy, plesy) 

8- politické prostředí (Hrad, senát, parlament, obecní úřad) 

9- škola (vzdělávací zařízení, knihovna) 

10- doprava (dopravní prostředek, nádraží, letiště) 

11- půda (pole, posekaná louka, sad) 

12- kostel (fara, chrám) 

13- prodejna (kamenný obchod) 

14- nemocnice (hospic) 

15- médium (prostředí mediální instituce, redakce) 

16- hospoda (restaurační zařízení) 

99- neurčité (nelze určit z fotografie, ani zjistit z textu) 

 

8. Žena na fotografii  

0- ne 

1- ano 

 

9. Muž na fotografii  

0- ne 

1- ano 
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10.  Aktivita aktéra = míra fyzické aktivity aktéra/ů na snímku 

1- vysoká (velká fyzická zátěž - namáhavá manuální práce, sport) 

2- střední (běžná fyzická zátěž - běžná manuální práce, chůze) 

3- nízká (malá zátěž nebo bez fyzické zátěže - psaní, čtení, přemýšlení, pasivita, pózování) 

 

11. Role aktéra = dominantní role aktéra/ů na snímku (co aktér reprezentuje) 

1- student (žák, posluchač) 

2- pracující (v zaměstnání) 

3- společník (přítel, kamarád, partner) 

4- sportovec (člen oficiálního sportovního svazu) 

5- umělec (hudebník, výtvarník, zpěvák, herec) 

6- svazák (zástupce SSM, představitel mladého stranického aktivisty) 

7- aktivista (demonstrant, zástupce jiné než komunistické strany) 

8- divák (pasivní přihlížející nějaké události) 

9- reprezentant církve (kněz, ministrant) 

10- modelka (manekýna, miss) 

11- reprezentant kraje (v kroji) 

12- voják (i policista) 

13- hendikepovaný (mentálně či fyzicky) 

14- Rom 

99- neurčité (nelze zjistit) 

 

Pozn.: Role „celebrita“ byla v počátcích výzkumu rovněž sledována jako samostatná 

kategorie, ale ukázalo se, že v rovině obsahové analýzy (bez hlubší znalosti kontextu) je 

obtížné tuto proměnnou ve fotografiích přesněji určit, proto byla dále sledována pouze na 

úrovni kvalitativní analýzy fotografií. 

 

12. Kolektiv = velikost kolektivu všech aktérů na snímku  

1- jednotlivec 

2- dvojice 

3- skupina (tři a více) 

4- dav (nelze určit počet) 
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13. Politik = politik na snímku 

0- ne 

1- ano 

14. Vzdálenost = vzdálenost aktéra od objektivu 

1- malá (hlava a část trupu, portrét, postava zabírá plochou více než ¾ plochy snímku) 

2- střední (je vidět část postavy nebo celá postava, která zabírá více než ½ a méně než ¾    

     plochy snímku) 

3- velká (je vidět celá postava a je rozlišitelné pozadí, okolí aktéra. Jedna postava zabírá  

     méně než ½ plochy snímku) 

 

15. Úhel kamery = horizontální pozice objektivu  

1- zpředu (zachycení aktéra zpředu, lze vidět celý obličej) 

2- pravobok (je zachycen pravý profil aktéra) 

3- levobok (je zachycen levý profil aktéra) 

4- zezadu (nelze vidět obličej) 

5- oční kontakt (zachycení aktéra zpředu, aktér hledí do objektivu) 

99- neurčité (v případě více aktérů na snímku) 

 

16. Pozice kamery = vertikální pozice objektivu 

1- nadhled (aktér je zachycen z pohledu shora) 

2- podhled (aktér je zachycen z pohledu zdola) 

3- rovný pohled (aktér je zachycen z úrovně očí) 

 

17. Emoce = emoce projevené aktérem 

1- pozitivní (výraz nadšení, radosti, veselý úsměv, spokojenost) 

2- neutrální (bez výrazu v tváři, neprojevené emoce, strnulost) 

3- negativní (výraz nespokojenosti, naštvanost, agresivita) 

99- nelze určit (v případě více aktérů na snímku, kteří projevují různé emoce, nebo v případě 

velké vzdálenosti aktérů od objektivu) 

 

 



214 

 

18. Fotografie pořízena v cizině = země, ve které je fotografie zástupce československé 

mládeže pořízena 

0- ne 

1- západní Evropa 

2- východní Evropa, SSSR, NDR 

3- Asie 

4- Afrika 

5- Severní Amerika, Kanada 

6- Latinská Amerika 

99- jiné, neurčité 

 

19. Cizinec na fotografii = země, ze které cizinec pochází (týká se aktéra, který je na snímku 

spolu se zástupcem československé mládeže) 

0- ne 

1- západní Evropa 

2- východní Evropa, SSSR, NDR 

3- Asie 

4- Afrika 

5- Severní Amerika, Kanada 

6- Latinská Amerika 

99- jiné, neurčité 

 

20. Text k fotografii = titulek k fotografii uvedený na titulní straně časopisu 

0- není 

1- shoduje se tematicky (ukotvení významu fotografie) 

2- shoduje se částečně (částečné ukotvení významu fotografie) 

3- neshoduje se (převrácení významu fotografie) 
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Příloha č. 2: Výběr z rozhovoru s fotografem Pavlem Diasem
86

 
 

     Spolupráce s Mladým světem začala pro Pavla Diase ještě v době příprav časopisu: 

„Ještě před tím, než začal Mladý svět vycházet, to bylo v roce 1958, jsem přišel do 

nakladatelství Mladá fronta urgovat nějaké fotky, které jsem kdysi poslal pro časopis Mladá 

vesnice. Tak jsem tam přišel a řekli mi, že Mladá vesnice už není, ale už se připravoval Mladý 

svět. Že tam mají nějakého fotografa, který bude vedoucím fotoreportérem, a tím myslel 

Nebora, který ještě dokončoval své působení v ČTK. Takhle jsem se někdy v listopadu 1958 

seznámil s Neborem a stali se z nás přátelé, a v lednu 1959 začal Mladý svět vycházet.“ 

     První pokus o fotoreportáž dopadl pro Diase velmi neočekávaně: 

„Moje první fotoreportáž, s redaktorem Maršálkem, byla o tom, že jsem fotil nějakou dvojici - 

Leon a Stáňa se jmenovali, vysokoškoláci. Ona studovala nukleární fyziku a on strojařinu. Tak 

jsem je fotografoval ve škole, na praktikách. Pak jsem zjistil, že on sportuje, dělá judo. Tak 

jsem říkal: ‚To tam musí být‘. Na to jsem si musel půjčit aparát, Rolleiflex s bleskem, protože 

jak někdo někoho hodí v tělocvičně, to neuděláte bez blesku. Tak jsem si vzal ten Rolleiflex a 

nevěděl jsem co a jak. Tak ten trenér říkal: ‚Tak co chcete?‘ A já říkám: ‚To nevím, to mi 

musíte něco ukázat.‘ A on s tím Leonem mrštil a už jsem nic nevyfotil, protože si přerazil 

klíční kost.“ 

     Výjimečnost fotografického stylu časopisu ve své době záležela podle Diase především 

na umu jednotlivých fotografů, kteří byli ovlivněni stylem poezie všedního dne: 

„Josef Holler měl při zakládání Mladého světa takovou vizi, ideu, že ten nový časopis - 

samozřejmě bylo to stále pod vlivem strany a ideologickým vlivem stranického vedení, ale 

přesto se leccos uvolňovalo - by měl být poutavý. Ta ideologie se dá šířit jedině když to 

chutná, když se to líbí, když to lidé berou. Ten Mladý svět byl v té době trochu jiný, bylo to tou 

představivostí Leoše Nebora. Redakce chtěla ten Mladý svět dělat pro mládež přitažlivěji. 

Přestože fotografie je ze své podstaty dost popisná, tak si fotografie, zvlášť když se odklonila 

od těch komunistických, totalitních agenturních fotografií (sjezdy, vítání soudruhů apod.), 

začala všímat více všedního života. Ten konec padesátých let byl obdobím popularity poezie 

všedního dne. Fotografie byla bezprostřednější, byla dynamičtější, a pak bylo jen na 

šikovnosti, na umu, aby byla kvalitní i obsahově.“ 
                                                           
86

 Rozhovor pořízený autorkou 20. září 2014. 
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     V průběhu šedesátých let došlo v redakci Mladého světa podle Diase k posunu ve výběru 

námětů fotoreportáží od budovatelských témat k novým tématům, stejně jako v případě 

filmové nové vlny: 

„V Mladém světě se šlo po tématech. Hlavním tématem byli mladí lidé (např. v Německu a 

leckde jinde už takový časopis měli). Témata se uvolňovala, ale také záleželo, jak se to téma 

vyfotografuje. Už se nezdůrazňovaly principy socialistické fotografie, od těch padesátých let 

se ta představa zásadně změnila. Stejně jako filmová nová vlna ustoupila od těch vyloženě 

budovatelských témat (pohraničí, JZD apod.), tak to se najednou uvolnilo i v oblasti 

fotografie. V Mladém světě to bylo především díky porozumění Hollera a Nebora. Vybírala se 

zajímavá témata, i taková, která třeba dříve nepřicházela v úvahu. Ale vesměs se ta témata 

týkala té mladé generace.“ 

     Protože Mladý svět byl vydáván ÚV ČSM, objevovala se však především zpočátku 

šedesátých let i témata prorežimní: 

„Zejména ze začátku se Mladý svět nemohl vyhnout ‚svazáckým‘ tématům. Fotili jsme 

například, jak ‚svazáci‘ chodí na brigádu a sekají louky, jezdilo se po továrnách. Ale to se 

dalo vyfotit i ne tak hloupě popisně. Záleželo zkrátka na tom, jak to udělat, aby to 

nepřipomínalo tu strnulou fotografii.“ 

     Témata publikovaných fotografií pak často souvisela s tématy psaných reportáží. Témata 

se stanovila na redakčních poradách a fotografie spolu s texty se utřídily podle předem dané 

struktury časopisu: 

„Za prvé, ta redakce pracovala s fotografiemi, které už měl někdo hotové a nabídl je a 

redakce je pak použila, jak se jim to hodilo k článkům nebo sólo. Takto tam začínali mladí 

fotografové. Pak byla druhá věc, že tam byli píšící redaktoři a bylo třeba doprovázet je ke 

konkrétním tématům, o kterých se mluvilo na redakční poradě. Samozřejmě, jako každý 

časopis, měl Mladý svět svou pevnou stavbu. Byla část aktuality, ze světa, nebo hospodářství. 

Ta maketa se vždy udělala na nějaké období a to se pak postupně zaplňovalo těmi reportážemi 

- texty i fotografiemi.“   

       Fotografie podléhaly ještě před publikováním každého čísla Mladého světa předběžné 

cenzuře. Nutností pro možnost působit v pozici šéfredaktora či pro možnost vycestování na 

Západ bylo členství v KSČ: 
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„Jezdilo se po továrnách, tehdy se tam docela dobře fotografovalo, ale i tam nastávaly 

problémy. Když jdete a fotíte, tak vy nevíte, kdo je za těmi stroji. Tak se třeba stalo, že vyfotíte 

pěknou reportáž a průšvih - na to se přišlo, až když to vyšlo. Že vyfotíte někoho u nějakého 

stroje a cenzura řekla: ‚Co jste to tam vytiskli? To není žádný dělník, to je úředník, který 

musel jít do výroby, protože ho vyhodili.‘ Ale to člověk nemohl vědět, když tam stál 

v montérkách a byl stejně špinavý jako ten dělník. A to jim vadilo. Takže to bylo dost politické, 

protože nemohli propagovat někoho takového.“ 

 „Existovala Hlavní správa tiskového dozoru při ÚV KSČ a s každým číslem se tam chodilo, 

ještě než vyšlo. Články se obecně lépe cenzurovaly než fotografie. Samozřejmě byly v redakci i 

průšvihy. Tehdy v komunistickém Československu vůbec nepřicházelo v úvahu, aby do funkce 

šéfredaktora Mladého světa nastoupil nestraník. Holler i Nebor samozřejmě museli být ve 

straně, to jinak nešlo. Hucek, když to po něm pak vzal, tak ve straně nebyl. A pak ještě za 

Hucka tam přišel Zajíc a ten byl ve straně. Oni ti kluci museli, protože jezdili - byli ve 

Spojených státech, fotografovali amerického prezidenta, fotografovali summity v Rusku. To 

bez stranické příslušnosti nešlo.“ 

     Vysokého nákladu a oblíbenosti časopisu bylo podle Diase dosaženo mimo jiné díky 

kvalitní propagaci časopisu, složení redakce a zajímavým nápadům pro reportáže: 

„Mladý svět měl jednak ohromnou reklamu, např. takové to heslo ‚Už jsi čet Mladý svět?‘. A 

také to bylo tím složením - Holler, Nebor a hlavní grafik Weigel, který byl dokonce autorem té 

makety Mladého světa. Pak se k Mladému světu přidal kreslený humor na zadní stránce, což 

bylo velmi populární. Takže ta popularita rostla a v šedesátých letech vznikla svazácká 

cestovní kancelář a jezdilo se do NDR a do Maďarska a kolem roku 1968 se jezdilo i do Indie 

a do Paříže. A protože to bylo pod ČSM, tak se takhle pořizovaly fotografie ze zahraničí, 

z různých cest. A to bylo najednou zase aktuálnější a zajímavější.“ 

       Pestrosti obsahu časopisu i pronikání nových prvků do fotografie napomáhaly 

fotografické soutěže: 

„Co bylo velice výrazné od Nebora a typické pro Mladý svět, že tam byly fotografické soutěže. 

To se na dvoustraně objevovaly výsledky. Oni začali dělat medailonky mladých fotografů a tím 

se ti mladí fotografové představovali. Takhle se tam objevilo strašně moc nových jmen a bylo 

to velmi pestré. Ale to nebylo úplně od začátku, on se Mladý svět trochu zbavoval té strnulé 

fotografie a chvíli to trvalo, než se stal tím bezprostředním. Ale ty výstavy, medailonky a 
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soutěže byly pro Mladý svět typické a ta původní sestava vedení vydržela skoro až do roku 

1968.“ 

       Fotografický styl Mladého světa byl podle Diase výrazně ovlivněn také dostupnou 

fotografickou technikou: 

„Tenkrát většina fotografů používala přístroje 6x6 (fotografovalo se na čtverec), takovým 

reprezentantem byl Rolleiflex, dvouoká zrcadlovka. Tak se šlo například na malou reportáž 

s dvěma špulkami, a to si museli fotoreportéři hodně rozmyslet, co vyfotí. To byly poměrně 

nevhodné aparáty pro sport, protože se nedala měnit ohniska. Nejmasivnějším aparátem pak 

byl Practisic z NDR. To byl pokrok, protože to byla jednooká zrcadlovka a daly se vyměňovat 

objektivy. Takže ta fotografie umožnila takové dynamičtější fotografování. Ze začátku se 

v Mladém světě ještě objevovalo hodně těch rolleiflexových fotografií, ty byly trochu 

statičtější, ale zase trochu ‚vymakanější‘.“ 

„My jsme pak začali používat kinofilmy. A i Leoš Nebor pak začal fotografovat výhradně na 

kinofilm, ačkoli byl takovým velkým příznivcem Leici, to byl takový základ. I když my jsme 

těch Leic tehdy moc mít nemohli, protože to byl pořád drahý aparát. Tady přicházely v úvahu 

Leici z předválečného období. Až v době, krátce po tom, co začal vycházet Mladý svět, tak 

tady byly nové modely té Leici poválečné. Takže tady se kupovaly staré Leici z bazaru a bylo 

tu dost ruských přístrojů, které byly levné. A Sověti vyráběly aparát Zorki (FED), který byl 

dělaný jako Leica. Ale tohle byla kopie. A v těch stalinských pětiletkách, v době, kdy 

hospodářsky spolupracovali Stalin se Západem, tak tam tenhle přístroj vlastně zaváděli 

němečtí mechanici. Ale nám ani tak nešlo o ty aparáty, i když oni už začali dělat světelnější 

objektivy, než měly ty předválečné Leici, a i tak stály dost peněz. Pak ještě pomohla jedna věc 

- armáda, která měla ohromné množství fotoaparátů, je vyřadila, když někdy v polovině 

šedesátých let přecházela na nějaké modernější aparáty. To se pak přes bazar vyprodávalo 

dost těch Leic, které už nebyly kolem tisíce korun, ale v řádu stokorun. To byl sice krátkodobý 

aspekt, ale povzbudilo to ty lidi, kteří k tomu inklinovali, a často se jim podařilo ji získat. 

Leica měla kinofilm, dala se dát do kapsy. Proto i když jsme měli nějaké objektivy, ale nedělali 

jsme s bleskem, tak jsme nemuseli tahat brašnu.“ 

„A ještě je tu jeden aspekt v posunu té fotografie, který tomu nahrával: dlouhou dobu stála 

špulka německého kinofilmu asi 15 korun. Kinematografie, tedy velká studia, pracovala na 

kinofilm. A protože v té době se barevná kinematografie pomalu rozjížděla, tak se většinou 
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točilo na černobílý film. Za prvé, ta surovina byla kvalitní, protože sloužila pro profesionální 

účely, dala se vyzkoušet podle přesných testů a byla k mání ještě levněji než v obchodě. 

Například když natáčel kameraman nějaký dlouhý záběr a z 300 metrů mu tam 10 metrů 

zbylo, tak je dal stranou. Ty zbytky se měly vracet, ale dostávali je známí těch kameramanů, 

anebo se mohly ty zbytky kupovat na Barrandově. Hodně těch mladých fotografů, vesměs 

vysokoškoláků, se takhle dostalo ke kvalitní surovině, a potom i v těch šedesátých letech už 

jsme měli možnost si na Barrandově objednat celých 300 metrů. Samozřejmě bylo potřeba si 

sám zakládat filmy, ale hodně jsme ušetřili. Těch 300 metrů stálo 600 korun. A za druhé, bylo 

tady dost kvalitních aparátů, byly tady NDR aparáty. Například Exacta už měla páčku, i když 

z nějakých technologických důvodů na levou ruku. Tyhle aparáty měly ohromné příslušenství. 

Pak to začali ‚pajcovat‘ Japonci a podle vzoru Praktiny vylepšili Nikon, a Canon šel po vzoru 

Leici.“   

       Kvalitní fotografie, publikované v Mladém světě, diváky oslovovaly i přesto, že samotný 

tisk v té době příliš kvalitní nebyl: 

„Mladý svět byl většinou černobílý. Zkoušel být barevný, dělat experimenty, ale pořád to 

nebyla barva v pravém slova smyslu, protože to v tiskárně dělali jen dvoubarevné. To byla 

jedna taková etapa a vypadalo to příšerně. Ta technologie toho tisku, protože to bylo drahé, 

tomu neodpovídala. V některých knihách a časopisech byla ta reprodukce i tisk kvalitní, ale 

ten Mladý svět ji nikdy neměl.“ 

       Významný vliv na fotografický styl měly také tehdejší dostupné fotografické publikace a 

výstavy, které představovaly zahraniční styly fotografování: 

„V roce 1958, což je také důležitý aspekt pro to, jak se pak fotografie vyvíjela v Mladém světě 

a vůbec v mladé generaci, začala vycházet edice umělecké fotografie. Úplně první titul, který 

vyšel, byl Cartier-Bresson z pera Anny Fárové. Už v roce 1956 začaly v časopise Fotografie 

vycházet snímky některých těch světových autorů, jako Bresson nebo Capa. Bresson byl 

fotografem typu street fotografie, měl krásné vizuální vidění a hodně o tom přemýšlel, měl 

obrazovou kulturu. Padla mu do oka Leica, když začal v polovině třicátých let fotografovat. 

Pak byli váleční fotografové jako např. Roger a Capa. Oni se pak po válce sešli a založili 

v New Yorku agenturu Magnum. To je dost důležité, protože oni měli určité zásady: žádné 

nahrávání, žádné výřezy, nesmělo se změnami v pořadí fotografií v sérii měnit význam. Tahle 

generace zásadně nepoužívala blesk, protože to přirozené osvětlení bylo podstatné. Ti všichni 
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dělali tu živou dynamickou fotografii. Nelze ještě opomenout, že v roce 1955 byla výstava 

Family of Man. Ta fotografie pak měla předchůdce ještě třeba v sociální fotografii. V USA 

bylo v té době ještě období krize, která dopadla na farmáře, a tam vznikla také fotofilm 

skupina, kde byla spousta významných filmařů a fotografů (Farm security administration), 

kteří tu krizi mapovali. To se tady pak začalo u nás prolínat v té druhé polovině padesátých 

let, některé ty věci tady začaly vycházet, např. v časopise Fotografie, nebo u Fárů. Tím se ta 

fotografie posunula. I když těch vzorů tady moc nebylo, tak ti mladí to hltali. A to všechno se 

zkoncentrovalo v tom Mladém světě.“ 

         Fotografické vzdělání bylo pro fotografy přispívající do Mladého světa určitým 

přínosem, důležitá byla však především praxe. Členství ve svazech sdružujících fotografy 

bylo pak potřebné zejména pro možnost volného fotografování: 

„Mladý svět prezentoval spoustu fotografů, z FAMU i z jiných škol, a byli to znamenití 

fotografové. Já když jsem začínal, tak Bartůšek, já a Hucek jsme byli na FAMU a začali jsme 

studovat. A tenkrát byla taková doba, že kdo fotografoval, tak byl vyhazován z FAMU. Tak 

vyhodili Hucka, pak mě a pak Bartůška. Já jsem do redakce přitáhl Bartůška a Bartůšek 

Hucka a dělali jsme i několik společných výstav. Pak těch spolupracovníků přibývalo. Když 

nás vyhodili z FAMU, tak nikdo z kluků se už na školu nevrátil, ale mě vzal prof. Šmok zpátky. 

Bylo takové období, že se uvažovalo nad tím, že by se mělo zavést vysokoškolské vzdělání ve 

fotografii. Mělo to být na UMPRUM, ale ti to nechtěli. Pak na začátku šedesátých let k tomu 

měla nejblíž FAMU, protože tam měla ty fotolaboratoře a působil tam jeden ze zakladatelů 

FAMU, Karel Plicka, známý fotograf a kameraman. Také v těch dřívějších dobách, než začali 

všichni točit na kamery, tam dělali přípravná fotografická cvičení.“ 

„Já jsem byl rok na Barrandově a to mi dalo moc. Poznal jsem spoustu režisérů, tu práci, a 

dalo mi to víc než dva tři roky ve škole. A Šmok mi řekl, že uvažuje o založení nového oboru 

fotografie, tak mě do toho studia vtáhl a byl jsem vlastně takovým jeho experimentem se 

specializací na fotografii, ale bylo to při katedře kamery. Takže jsem dělal kameru a měl jsem 

i speciálku na fotografii. Pak se založil kabinet fotografie při katedře kamery, tak to fungovalo 

a až někdy v roce 1975 vznikla samostatná katedra fotografie. Tehdy, když mě Šmok pozval 

zpátky na školu, tak jsem měl možnost nastoupit do Mladého světa. Já jsem chtěl dodělat 

školu, protože jsem neměl moc důvěru v ta dělnická studia (studia při práci), takže jsem to 

odmítl, to bylo v tom roce 1968, ale pořád jsem s nimi dělal. Také nás s Koudelkou někdy 

kolem roku 1965 přijali do Svazu výtvarných umělců, takže jsme mohli být i na volné noze. 
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Ten Svaz umělců na tu fotografii moc nedal, a taky moc neuznávali Šmoka, protože to nebyl 

fotograf. Ale byl výborný teoretik. A v roce 1968 jsem se stal členem Československého svazu 

novinářů. 

       Po roce 1968 se práce v Mladém světě podle Diase změnila. Za kvalitou Mladého světa 

stála především významnost konkrétních osobností-fotografů, kteří do roku 1968 v Mladém 

světě působili: 

„Holler a Nebor odešli do Světa obrazu, a pak tam dělala Čermáková. Ty redaktory 

prověřovala Balášová. Nebor byl velmi významnou osobností lidsky, protože pomáhal 

časopisu a taky těm mladým lidem, nebyl to závistivec, přál jim a spoustu toho pro ty mladé 

lidi udělal. To byla důležitá persona pro ten rozvoj fotografie. Podobný názor měl Hucek a 

pak tam přišel Zajíc, když Hucek odešel. Holler i Nebor byli nesmírně seriózní lidé. Já jsem 

tam pak ještě chodil a znal jsem je všechny, ale to už se to tam úplně změnilo.“ 

 


